
 
 
 

 
  

Jag vill också spela klarinett! 

En enkätstudie kring musiklärarstudenters val av instrument 

I would like to play the clarinet too! 
A survey study about future music teachers´ chioce of instrument 

 
Anders Hoglert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Institutionen för konstnärliga studier 
Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan 
Självständigt arbete 2 – Musiklärare, avancerad nivå, MUAL15, 15 hp 
Handledare: Daniel Mateos-Moreno 
Examinator: Johannes Lunde Hatfield 
Datum: 2018-05-30 



 2 

Sammanfattning

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som var viktigast i valet av instrument för 
musiklärarstudenter. Studien letar också efter samband mellan faktorer och olika instrumentval. 
Tidigare forskning lyfter fram en mängd olika faktorer som spelar roll vid valet av musikinstru-
ment. Instrumentets klang och föräldrars stöd utmärker sig som viktigast. Forskningen visar 
också att det finns tydliga könsskillnader i valet av instrument. Studiens syfte undersöks genom 
en enkät. Enkäten kartlägger bakgrundsfaktorer som kön, ålder, föräldrars uppmuntran, musi-
cerande i omgivningen, musiklyssning och socioekonomisk status i samband med instrument-
valet. Resultatet bekräftar delvis tidigare forskning kring viktiga faktorer i instrumentvalet. Tes-
terna av sambanden mellan faktorerna var i många fall inte signifikativa, vilket gör att flera 
samband inte kan säkerställas. Familj, ålder vid instrumentvalet och kön var bakgrundsfaktorer 
som visade sig vara påverkande i valet. Avslutningsvis diskuteras tidigare forskning i förhål-
lande till resultatet. Här förs en diskussion kring de mönster som resultatet visat och komplex-
iteten av att kartlägga vilka faktorer som är påverkande i valet av instrument. 

Nyckelord: instrumentval, musiklärare, kvantitativ forskning, enkät, kön, ålder. 
 
Abstract  

The purpose of this study is to investigate which factors are the most important in the choice of 
instrument for future music teachers. The study also investigates the interconnections between 
different factors and their influence on choice of instrument. Previous research highlights a 
wide range of factors that play a role in the selection of musical instruments, among which the 
sound of the instrument and parental support are considered to be the most significant. The 
research also shows that there are clear gender differences as regards the choice of instrument. 
The research questions considered is examined through a survey. Background factors such as 
gender, age, parental encouragement, exposure to music making, music listening and socioec-
onomic status are considered in relation to the instrument selection. The results partly confirm 
previous research on which are the key factors in the choice of instrument. The interconnection 
between the factors and choices were in many cases not statistically significant, which means 
that such conclusions cannot be drawn. The background factors found to be most significant 
were family, age at which the choice was made and gender. In the discussion section, previous 
research is compared and contrasted in relation to these results. A discussion on trends in the 
results and the difficulty in establishing which factors influence the choice of instruments con-
cludes the study.  

Keywords: instrument choice, music teacher, quantitative research, survey, gender, age 
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Förord 
Jag vill först och främst tacka min handledare Daniel. Daniel har med sin kunskap och med sitt 
tålamod stått för en god vägledning, kunskap, stöd och hjälp genom hela processen i studien.  
 
Fortsättningsvis vill jag även rikta ett tack till mina studiekamrater för givande diskussioner 
under arbetets gång. Till sist vill jag tacka alla musiklärarstudenter på Musikhögskolan Inge-
sund för att så många av er deltog i studien genom att svara på enkäten.  
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där studiens valda intresseområde beskrivs. 
Därefter presenteras studiens problemområde samt arbetets disposition. 

1.1 Inledande text 
Jag växte upp i Östersund och började spela klarinett vid 7 års ålder. Under uppväxten var jag 
alltid ganska ensam med att spela mitt instrument och det inte var alltid socialt accepterat att 
spela klarinett bland mina kompisar. Eftersom vi var få som spelade blåsinstrument i min ålder 
fick jag tidigt spela i orkestrar med vuxna. Att spela med äldre var stimulerande musikaliskt 
men inte socialt. Nu är jag snart färdigutbildad klarinett- och saxofonlärare och är den som ska 
få andra att börja spela klarinett. Kulturskolor runt om i landet har ofta långa köer för att få 
börja spela instrument som gitarr och piano medan många blåsinstrumentlärare kämpa för att 
rekrytera nya elever. Däremot har det inte alltid sett ut så. Något som är relevant för mitt kom-
mande yrke och som intresserar mig är hur jag kan få fler att vilja spela just klarinett och saxo-
fon. Under mina utbytesstudier i Trondheim, Norge, tog jag del av ett helt annat klimat där en 
av de mest populära aktiviteterna i grundskolan var att spela blåsinstrument.  
 
Det svalnande intresset för blåsinstrument får mig att reflektera över vad det är som styr valet 
av instrument. Jag tror själv att en anledning till att många instrument väljs bort är att barn inte 
har några förebilder som spelar instrumentet och därför inte har någon koppling till det. Hur 
ska barn kunna välja att spela ett instrument som de knappt vet finns? Jag vill därför undersöka 
vilka faktorer som gör att musiker väljer att spela ett visst instrument och om dessa faktorer 
skiljer sig mellan olika instrument. Att undersöka varför elever väljer ett visst instrument kan 
vara relevant i arbetet med att rekrytera nya elever samt för hur läraren ska möta intresset hos 
de elever som har valt att spela ett visst instrument. En medvetenhet om tendenser till varför ett 
barn väljer ett instrument kan påverka hur lärare väljer att framställa sitt instrument för att skapa 
intresse. 

1.2 Problemområde  
Ett problem jag har upplevt är att många kulturskolor har svårt att rekrytera elever och bedriva 
undervisning på vissa instrument. Några instrument riskerar då att dö ut helt på vissa orter. 
Förutsättningarna för att spela olika instrument kan således se väldigt olika ut, beroende på vart 
i landet någon är bosatt. Jag vill därför med denna studie undersöka vilka faktorer det är som 
göra att en musiker väljer att spela ett visst instrument.  
 
En annan ingång i instrumentvalet är att musik är identitetsskapande. Stålhammar (2006) skri-
ver om just kopplingen mellan musik och identitet samt hur musik upplevs. En medvetenhet 
kring ett instruments koppling till olika sociokulturella och socioekonomiska bakgrunder är 
därför viktig. Genom en sådan medvetenhet kan lärare bryta mot tidigare mönster och skapa 
förutsättningar för fler personer. På så sätt kan fler inkluderas i att vilja och kunna spela ett 
instrument. 
 
Jag upplever även ett problem kring att stereotypa normer kring maskulinitet och femininitet 
påverkar val av instrument. Studier kring kopplingen mellan kön och instrument har genomförts 
(exempelvis Abeles, 2005; Hallam, Rogers & Chreech 2008). I studierna menas att könsföre-
ställningar påverkar instrumentvalet. Svenska kulturskolor är i nuläget en frivillig skolform där 
undervisningen till stor del är beroende av att barn vill gå till kulturskolan. Att skapa en förstå-
else till hur dagens barn och ungdomar förhåller sig till musik är viktigt för att lyckas fånga upp 
deras intresse. Att lokalisera faktorer som påverkar elevs val av instrument kan vara en hjälp i 
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att få fler att vilja spela ett visst instrument. En medvetenhet bland lärare kring varje elevs 
koppling till musik och instrument kan i min mening också vara fruktbart i undervisningen 
eftersom lärare kan utgå från och anpassa undervisningen till eleven. 

1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet beskrivs studiens valda intresseområde, studiens problemområde samt dis-
positionen i arbetet. I kapitel två presenteras relevanta aspekter och tidigare forskning inom det 
valda området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. I kapitel tre pre-
senteras studiens teoretiska utgångspunkter positivistism och objektivism. I kapitel fyra presen-
teras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod, i detta fall en kvalitativ studie 
som genomförs med webbenkäter. Här redogörs också för studiens design beträffande urval av 
respondenter, studiens genomförande samt dess trovärdighet och giltighet. I kapitel fem pre-
senteras resultatet av enkätanalyserna. Först görs en urvalsbeskrivning. Därefter presenteras 
följande teman: påverkande faktorer till att välja instrumentet, faktorers samverkan i form av 
instrument och kön, instrument och genre, påverkande faktorer för olika instrument, ålders på-
verkan på instrumentvalet och instrument och socioekonomisk bakgrund. I kapitel sex, diskuss-
ionskapitlet belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 
fram berör vanliga faktorer i instrumentvalet, samband mellan instrument och kön, samband 
mellan instrument och socioekonomisk bakgrund samt samband mellan instrument och genre. 
Därefter förs en diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse 
och värde för yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  
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2 Områdesorientering 
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området, tidigare forskning med 
relevans inom området samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Perspektiv på området 
Här presenteras olika aspekter inom musikers val av musikinstrument. 

2.1.1 Psykologiska utvecklingsstadier 
En förståelse för hur barns utveckling och världsbild ser ut i olika åldrar kan vara relevant för 
att förstå deras instrumentval. Detta eftersom anledningen till att välja ett instrument skulle 
kunna skilja sig mellan olika perioder i livet. 
 
Havnesköld och Mothander (2009) påpekar att barn går igenom olika stadier i livet där både 
omgivningen och kroppens förutsättningar förändras. Förändringarna sker både mentalt och 
fysiskt. Perioden från tre till sex år kallar Havnesköld och Mothander kallar för förskoleåldern 
där lek är viktigt för att börja kombinera uttryck och skapa en ny verklighet. Detta kan ske 
genom härmning av vuxenvärlden. Barn från sex till tolv års ålder benämns som skolbarnet. 
Här övergår barnen från förskola till skola och samhället börjar på allvar visa vilka sociala 
beteenden och normer som är accepterade. Barnet skapar fler betydelsefulla sociala relationer 
och föräldrars påverkan minskar. Nästa period i uppväxten kallas för adolescensen vilket be-
tecknar tonåren. Under skolbarnsperioden fram till adolescensen sker stora förändringar i barns 
sätt att använda kroppen och uttrycka känslor. Denna period är enligt SOU (2012:69) relevant 
för instrumentvalet eftersom att många musik- och kulturskolor erbjuder instrumentundervis-
ning från åtta års ålder. Enligt Havnesköld och Mothander innebär skolåldern att barn börjar att 
umgås mer med äldre barn och får fler äldre förebilder som påverkar dem. Det är också viktigt 
för barnen att få leva med vuxna. De frångår allt mer lekandet med fantasivärldar och börjar att 
skapa en verklighet. Barnen är fortfarande beroende av vuxna men börjar skapa sig en egen 
identitet. Bonde (2009) menar att det är först från tioårsåldern då musikaliska preferenser blir 
markanta och en egen musiksmak grundläggs. Musiksmaken är ofta en viktig del i identitets-
skapandet. Vidare menar Bonde att barn föredrar musik i snabba tempi, möjligen kopplat till 
att barn har en högre puls än vuxna. I unga åldrar kan barn också vara öppna för olika musika-
liska uttryck men detta avtar från skolåldern. Från cirka tio år börjar föräldrars och skolans 
musikaliska påverkan minska och den sociala faktorn från jämnåriga kompisar kring vilken 
musik som accepteras blir viktigare. Från tonåren börjar individerna bli mer självständiga och 
utveckla egna preferenser och intressen. Musiken får här ofta en ganska stor plats och musiken 
förbinds även med andra uttryck. 

2.1.2 Identitetsskapande och musikaliska preferenser 
Smedler och Drake (2006) menar att de relationer vi har omkring oss påverkar vår personlighet 
och identitet. Framförallt lever tidiga starka relationer med föräldrar kvar och påverkar framtida 
relationer. En otrygg föräldrarelation kan göra det svårt för en individ att lita på andra medan 
trygga och stabila relationer är en bra förutsättning för att utveckla en trygghet och en stabil 
identitet. Vidare menar Smedler och Drake att identitetsskapandet är viktigt i perioden mellan 
barndomen och vuxenlivet. Här är grupptillhörighet viktigt för många ungdomar. Att känna 
tillhörighet med andra lockar många och är viktigt för en persons trygghet. Jørgensen (2006) 
framlägger att musik både formar och speglar en själv och andra. Musikalisk identitet skapas 
genom att budskap och beteendemönster repeteras i form av att delta i gemenskaper, lyssna på 
och utöva musik. En identitet kan på så sätt även formas av musik. Musik är också ett forum 
för att uttrycka en identitet. Att lyssna på en viss genre eller att spela ett instrument är ett sätt 
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att uttrycka sin identitet på och att identifiera sig med något. Jørgensen menar därför att musi-
kaliska val kan påverkas av den personliga identiteten. 

2.2 Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning inom faktorer som påverkar musikers val av instrument. 

2.2.1 Forskning om olika faktorer i instrumentvalet 
Chen och Howard (2004) genomförde en studie med syfte att kartlägga de faktorer som påver-
kat vilket instrument musiker valt. En enkät besvarades av 157 musikhögskolestudenter som 
fick uppge sin musikaliska bakgrund, vilka instrument de har spelat och vid vilken ålder de 
började spela. Enkäten undersökte också vilka valbara faktorer som har påverkat musikernas 
val. Studiens resultat visade på att musikerna hade haft varierade bakgrunder. Motiven till att 
specialisera sig på ett instrument var många och skilde sig åt. Piano var det instrument som 
respondenterna rankade högst. Några av studenterna började spela ett annat instrument än sitt 
förstaval på grund av ekonomiska skäl och att det inte fanns något behov eller efterfrågan på 
det instrument de helst ville spela. Några menade att de hade större talang för ett annat instru-
ment medan några inte vet varför de inte började spela sitt föredragna instrument. Den viktig-
aste bakgrundsfaktorn till att studenterna började spela i Chen och Howards studie (2004) var 
att föräldrarna hade en stöttande inställning till musik. Klassisk musik och pop spelades mest i 
hemmet när de växte upp. Den vanligaste anledningen till att musikerna själva valde ett instru-
ment var att de tyckte om det och hur det lät. Föräldrarnas uppmuntran och att instrumentet 
fanns tillgängligt hemma var också vanligt. Därefter kom att instrumentet fanns tillgängligt 
eller behövdes i skolan, att det fanns en tillgänglig lärare, att ett band/orkester behövde med-
lemmar och att instrumentet var portabelt. 
 
En liknande studie är gjord av Fortney, Boyle och DeCarbo (1993) i Florida (USA) med syftet 
att undersöka vad som påverkat valet av instrument hos eleverna i 13 högstadieskolors blåsor-
kestrar. I deras studie fanns till skillnad från Chen och Howards (2004) studie en tydlig koppling 
mellan olika instrument och kön. Fortney, Boyle och DeCarbo lyfte instrumentets klang, sko-
lans lärare samt föräldrars och vänners påverkan som de viktigaste faktorerna i valet av instru-
ment i enkätstudien. Andra faktorer som påverkade var tillgängligheten till instrumentet, in-
strumentets storlek, om instrumentet visats på tv, tidigare musiklärare, kostnaden att spela in-
strumentet och lärare i övriga ämnen. Eleverna uppgav också som en viktig faktor till deras val 
att instrumentet var lätt att spela. Fortney, Boyle och DeCarbo menar utifrån sitt resultat att den 
sociokulturella bakgrunden har en stark påverkan på elevers instrumentval. Rotjan (2017) 
gjorde istället en studie på stråkelever. Han undersökte varför hans egna stråkelever i årskurs 
tre i grundskolan i USA valde sitt instrument. En enkät bestående av tio frågor besvarades av 
18 elever tillsammans med sina föräldrar. Rotjan påvisade att instrumentets ljud var den viktig-
aste faktorn men lyfte även fram sociala influenser som familjepåverkan och kön som viktiga 
faktorer. Även Wiedenfeld (2012) fann i en enkätstudie av blåsorkesterelever att klangen var 
den främsta faktorn till att välja ett instrument. 

2.2.2 Forskning om könsnormer i instrumentval 
Abeles (2009) undersökte i sin studie hur könsassociationer kopplade till instrument har för-
ändrats under 30 år. En enkät besvarades av 180 högskolestudenter med olika socioekonomisk 
bakgrund. Studenterna var fördelade på olika institutioner i USA. Hälften av studenterna stu-
derade musik medan hälften studerade andra ämnen. Enkäten bestod av 28 hopparade instru-
ment och respondenterna ombads att ringa in det instrument de ansåg vara mest maskulint. Både 
grupperna svarade nästan identiskt på enkäten. Resultaten jämfördes därefter med studier som 
har gjorts på samma sätt av Abeles och Porter (1978) och av Delzell och Leppla (1992). De tre 
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studierna ger alla liknande resultat med mindre avvikelser. Studierna visar att vissa instrument 
ses som maskulina eller feminina och dessa associationer har inte förändrats mycket sedan 
1978. Abeles (2009) gjorde även en andra studie där data samlades in från 2001 elever i årskurs 
sex till åtta på grundskolor i USA kring vilket instrument de spelar. Denna studie visade stora 
likheter kring de instrumentassociationer kopplade till kön som första studien visade. Av flick-
orna spelade 85,3 % flöjt, fiol, klarinett och cello medan 72,7 % av pojkarna spelade saxofon, 
trombon, trumpet och trummor. Totalt var 57,3 % av deltagarna i studien flickor. Abeles studie 
visar däremot inte varför instrument associeras som kvinnliga eller manliga eller varför pojkar 
och flickor väljer att spela olika instrument. 
 
Graham (2005) undersökte högskolestudenters anledningar till att de valde att spela ett orkes-
terinstrument med ett fokus kring könsstereotyper. Studien visade i likhet med Chen och Ho-
ward (2004), Fortney, Boyle och DeCarbo (1993) samt Rotjan (2017) att influenser från familj, 
vänner och tillgång till instrument påverkade instrumentvalen. En skillnad från de ovan nämnda 
studierna var att Graham fokuserade på om släktingen, föräldern eller kompisen som influerade 
dem var en man eller kvinna. Instrumentets fysiska egenskaper påverkade könsbilden menade 
Graham (2005). Hallam, Rogers och Chreech (2008) menar att historiskt sett har mindre instru-
ment med ett högre registeromfång varit knutna till kvinnor medan större instrument med lägre 
registeromfång varit kopplade till män. Studien undersöker om dessa kopplingar till instrument-
val lever kvar i dagens Storbritannien. De använder sig av en sekundäranalys av data som har 
samlats in från en annan större surveystudie med data från 150 musikskolor i England. Hallam, 
Rogers och Chreech menar att många faktorer påverkar valet av instrument, bland annat stere-
otypa föreställningar av maskulinitet och femininitet.  
 
Tre enkätstudier kom fram till att könsstereotypa föreställningar kring instrument fanns i väldigt 
låga åldrar, ända från tre till fyra års ålder (Harrison & O Neill, 2002; Marshall & Shibazakim, 
2011; Bullerjahn, 2016). Marshall och Shibazakim (2011) betonade även att den genre instru-
mentet framställdes i påverkade genussynen på det. Instrument kan också associeras med genrer 
på förhand. Vidare kom de fram till att könsstereotypa beteenden kring instrument var svagare 
hos yngre förskolebarn än hos barn i grundskolan och drar slutsatsen att dessa preferenser till 
viss del har att göra med yttre påverkan. Killian och Satrom (2011) bekräftar detta i sin studie 
där de lät personer med olika kön demonstrera blåsinstrument på dagis, lågstadiet och mellan-
stadiet på grundskolan. De 104 deltagande bestod av 53 pojkar och 51 flickor. Killian och 
Satrom såg att när flickor fick se kvinnor demonstrera instrument föredrog flickorna träblåsin-
strument och när pojkarna såg män demonstrera instrument föredrog pojkarna brassinstrument. 
När motsatt kön visade upp instrumenten fanns inga skillnader mellan flickor och pojkar i in-
strumentvalet. 
 
Wiedenfeld (2012) gjorde en enkätstudie på 73 grundskoleelever på en skola i USA. Syftet var 
att undersöka instrumentfördelningen på blåsinstrument bland flickor och pojkar samt vad som 
styr dem att välja instrument. Studien visar att barn väljer instrument utifrån sociala faktorer. 
Widenfeld menar att de sociala faktorerna förändras och att allt fler spelar könsöverskridande 
instrument. Widenfeld menar också att faktorer som hur ett instrument låter och hur väl eleven 
lyckas spela instrumentet har större påverkan för valet än elevens kön. Abeles (2009) studie 
visar däremot inga tydliga indikationer på att könsstereotypa föreställningar förändras. Det gör 
inte heller Harrison och O Neill (2002), Marshall och Shibazakim (2011) eller Bullerjahn 
(2016). Wrape, Dittloff & Callahan (2016) har gjort en aktuell studie kring huruvida könsste-
reotypa föreställningar förändras. Elever (N = 99; 52 flickor och 47 pojkar) på en grundskola i 
USA fick delta i en enkätstudie och resultatet visar att den maskulina och feminina bilden lever 
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kvar, vilket bekräftar Abeles (2009) studie. Däremot visar studien i likhet med Marshall och 
Shibazakim (2011) att stereotyperna är svagare hos yngre barn. 

2.2.3 Forskning om samband mellan personlighet och instrument-
val 
Syftet med Cutietta och McAllisters (1997) studie var att observera hur olika personlighetstyper 
valde instrument. En enkätstudie gjordes med 668 elever som spelar i orkester. De fick först 
besvara frågor som kartlägger deras personlighetstyp. Här undersöktes om eleverna var extro-
verta eller introverta, hur emotionella eller känslokalla de var, hur de framställde sig själva och 
vad de tyckte om sig själva. Först jämförde Cutietta och McAllister instrumentalister med den 
generella bilden av ungdomar. De kom fram till att personer som spelar instrument inte skiljer 
sig personlighetsmässigt från andra. Cutietta och McAllister hittade generella skillnader mellan 
killars och tjejers personlighetstyper. Vissa instrument var också dominerade av ett visst kön. 
Däremot ses ingen koppling mellan personlighetstyper och instrument i Cutietta och McAllis-
ters studie. Slutsatsen är därför att typ av personlighet inte är relevant i valet av instrument, 
snarare sociala normer. En viktig punkt här är att Cutietta och McAllisters metod för att mäta 
personlighetstyper inte gav något samband med instrumentval, däremot kan inte uteslutas att 
andra metoder finner samband. Hudson (2004) kunde i sin studie se kopplingar mellan person-
lighetstyper och instrumentval. En enkät kring personlighet, varför de valde instrumentet och 
vilka instrument de gillade klangen bäst hos besvarades av 109 nybörjare på blåsinstrument i 
åldern 12–13 år. Hudson såg här starka samband mellan tre olika personlighetsdrag och sex 
olika instrument. Resultatet visar också att instrumentets klang är den viktigaste faktorn till 
elevernas val av instrument. Många föredrar nämligen tubans klang framför trumpetens klang. 
Leander Hudson menar däremot att testet skulle behöva göras i större utsträckning med fler 
instrument och med respondenter som ännu inte har börjat spela ett instrument. 
 
Geringer (1977) gjorde en studie med syfte att undersöka barns preferenser kring musik. De 
deltagande utgjordes av 40 barn från olika sociokulturella bakgrunder. De hade minimal utbild-
ning inom musik och var i åldern tre till sex år. Först fick de gå in en i taget i ett rum med olika 
instrument och namnge de instrument de kunde. Därefter demonstrerade en instruktör varje 
instrument, gick sedan sidan och barnen fick fem minuter på sig att titta och spela på instru-
menten medan observatörer kartlade barnens beteende. Resultatet visade att barnen lade mest 
tid på att spela trumma och därefter piano. Dessa två instrumentgrupper var de enda som barnen 
kunde namnge på förhand och på så sätt hade någon tidigare preferens kring. Studien visade på 
så sätt att tidigare preferenser kring instrument spelade roll för vilket instrument barnen ville 
spela mest på. Detta kan liknas med och bekräftas av genusstudierna (Harrison och O Neill, 
2002; Marshall & Shibazakim, 2011; Bullerjahn, 2016) som visar att barn i låga åldrar har 
genuspreferenser kring instrument. 

2.2.4 Forskning om olika instruments klangegenskaper 
Enligt ett flertal studier (Hudson, 2004; Chen och Howard, 2004; Fortney, Boyle och DeCarbo, 
1993; Rotjan, 2017; Wiedenfeld, 2012) är klangen den viktigaste faktorn i elevers val av instru-
ment. Här redovisas alltså forskning som fokuserar på just klangegenskaper. Kuhlman (2005) 
undersökte vilka faktorer som är påverkande i instrumentvalet med ett fokus på instrumentets 
klangfärg. I en enkätstudie med 226 tioåringar som spelar blåsorkesterinstrument var de två 
mest påverkande faktorerna att instrumentet är roligt och lätt att spela samt instrumentets klang. 
Släktingar och media anges inte som den främsta anledningen till elevernas instrumentval men 
anses kunna påverka elevers klangpreferenser, vilket anges vara en av de största påverkansfak-
torer i denna studie. Kuhlman lyfter fram en samverkan mellan olika faktorer, likt Chen och 
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Howard (2004). Respondenterna får även göra ett ITPT, instrument timbre preference test (Gor-
don, 1984) med syftet att undersöka en respondenternas klangpreferenser. Många av deltagarna 
i Kuhlmans studie hade angett att instrumentets klang var en viktig faktor till att de valde sitt 
instrument. Resultatet från Gordons klangtest visade däremot att klangen de föredrog i klang-
testen i många fall inte stämde överens med klangen hos det instrument de hade valt att spela. 
De flesta som angett att klangen är viktig spelade alltså inte ett instrument som överensstämde 
med den föredragna klangpreferensen i testresultatet. Kuhlman menar därför att respondenterna 
inte väljer instrument efter dess verkliga klangfärg utan snarare efter andra influenser. Det är 
också möjligt att eleverna egentligen inte vet varför de föredrar ett visst instrument menar 
Kuhlman. 
 
Young (2008) gjorde en experimentell studie där hon undersökte om det gick att påverka ele-
vers framtida instrumentval med hjälp av Gordons test. Deltagarna bestod av 59 elever i årskurs 
tre på en grundskola i USA. Eleverna hade fått lära sig om instrumentfamiljer i musikundervis-
ningen. I årskurs fyra fick de möjlighet att börja spela blåsinstrument på skolan. Eleverna dela-
des upp i två grupper där en grupp var kontrollgrupp och den andra gruppen var försöksgrupp. 
Båda grupperna gjorde ett förtest där eleverna frågades vilket instrument de skulle vilja spela 
och varför. Försöksgruppen fick därefter göra Gordons ITPT och fick reda på resultaten av 
testet efteråt för att se om det påverkade deras instrumentval. Ett eftertest identiskt med förtestet 
gjordes därefter med både kontroll- och försöksgruppen. I klangtestet föredrog många träblås-
instrument framför brassinstrument. Det var nästan inga skillnader mellan för- och eftertestet 
både hos kontroll- och försöksgruppen. Resultatet visade att Gordons klangtest inte var hjälp-
fullt för eleverna vid val av instrument och påverkade inte deras val. 

2.2.5 Forskning om föräldrars påverkan av instrumentval 
Zdzinski (1991) undersökte hur föräldramedverkan påverkar hur musikelever i åldern 10–14 år 
presterar och utvecklas. Studiens resultat tyder inte på att det finns några tydliga generella be-
lägg för att elever i denna ålder med stöttande medverkande föräldrar lyckas bättre än andra. 
Resultatet visade däremot tendenser till att föräldrar inverkar positivt på elevers spel. Brokaw 
(1983) menar att föräldrar kan ha en tydlig positiv påverkan på elevers utveckling och prestat-
ioner inom musik. Zdzinski menar däremot att föräldrar kan ha olika betydelse i olika åldrar. 
Studien fann också att föräldrars egna erfarenheter av att spela ett instrument och konsertdelta-
gande kan påverka positivt på elevers spel. Engagerade föräldrar kan även hindra elevers mu-
sikaliska utveckling men generellt har engagerade föräldrar en positiv inverkan, även om andra 
faktorer kan påverka mer. Både Sandvoss (1969) och Thames (1979) såg att alla föräldrar till 
eleverna som spelade instrument i deras studie hade en positiv inställning till musikutövande. 
 
Lilliedahl och Georgii-Hemming (2009) gjorde en studie kring föräldrars förväntningar på 
undervisningen i svenska kulturskolor. Genom kvalitativa intervjuer med föräldrar kom de fram 
till att föräldrar har förhoppningen att undervisningen på kulturskolor ska bidra till en helhets-
utveckling för barnen, både socialt och musikaliskt. Det ska inte bara vara roligt att spela. Ef-
tersom att musik- och kulturskolor i Sverige är kommunalt finansierade förväntar sig föräldrar 
också att de ska jobba efter en demokratisk värdegrund. Studien visar också att föräldrarna 
generellt är nöjda med undervisningen om det inte uppstår ekonomiska, praktiska eller admi-
nistrativa problem. De föräldrar som själva har erfarenheter av att ha gått i kulturskolan värde-
sätter att deras barn får ta del av ensemblespel samt att få ett bredare kulturutbud i utbildningen 
mycket eftersom att föräldrarna inte fick ta del av detta själva på sin tid. 
 
Specifik forskning kring hur föräldrars sociokulturella och socioekonomiska bakgrund påver-
kar instrumentval är inte utbredd. Studien av Fortney, Boyle och DeCarbo (1993) visade att 
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kostnaden för att spela ett instrument är en påverkansfaktor för instrumentvalet, vilket är kopp-
lat till föräldrarnas socioekonomiska status. 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Det finns tidigare forskning kring vilka faktorer som påverkar instrumentval både bland barn 
och musikhögskolestudenter (exempelvis Chen & Howard, 2004; Rotjan, 2017; Fortney, Boyle 
& DeCarbo, 1993). Forskningen kartlägger olika faktorer och diskuterar vad som är viktigast. 
Forskning kring könsrollers inverkan på instrumentvalet är utbredd och visar att sociokulturell 
bakgrund har stor inverkan på synen på olika instrument (Harrison & O Neill, 2002; Marshall 
& Shibazakim, 2011; Bullerjahn, 2016). Däremot menar Chen och Howard (2004), som har 
gjort en av de mest utbredda studierna, att sambandet mellan faktorers påverkan på instrument-
valet är komplext. Det gör det svårt att lyfta ut en enskild faktor med störst påverkan. Många 
studier (Hudson, 2004; Chen & Howard, 2004; Fortney, Boyle & DeCarbo, 1993; Rotjan, 2017; 
Wiedenfeld, 2012) har pekat på att instrumentets klang är den viktigaste faktorn i valet av in-
strument. Samtidigt menar Kuhlman (2005) att när klangpreferenser studeras stämmer inte 
klangidealet överens med valet av instrument. Detta tyder enligt Kuhlman på att det främst är 
sociokulturella faktorer som påverkar instrumentvalen. 

Resultat från tidigare studier har således både bekräftat och motstridigt varandra, något som 
tyder på att studiens utformning och urval av respondenter påverkar resultatet. Forskningen 
kring instrumentval är däremot inte utbredd i Sverige. Inte heller bland musiklärarstudenter. 
Faktorers samband är inte heller tydligt fastställt i tidigare forskning. Därför undersöka denna 
studie vad som har påverkat musiklärarstudenters val av musikinstrument. I inledningen av 
studien diskuterades att svenska musik- och kulturskolor idag har problem med att rekrytera 
både elever och lärare på vissa instrument. Detta är däremot inte fallet på alla kulturskolor, där 
det i vissa fall finns köer på instrument som klarinett. Förhoppningen är att studien kan skapa 
en förståelse för vad som påverkar valet och på så sätt vara en hjälp i rekryteringen av nya 
instrumentalister.  

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som var viktigast i instrumentvalet för mu-
siklärarstudenter. Studien letar också efter samband mellan olika faktorer och olika instrument.  

Studiens forskningsfrågor lyder: 
1. Vilka var de mest framträdande faktorerna för valet av musikinstrument bland musik-

högskolestudenter? 
2. Finns det samband mellan framträdande faktorer och att välja ett visst instrument?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs de vetenskapsteoretiska begreppen positivism, deduktivism och objekt-
ivism, vars tankegångar har legat till grund i denna studie.  

3.1 Positivism 
Thurén (1991) menar att det är brukligt att tala om två vetenskapliga huvudinriktningar, posit-
ivism och hermeneutik. Positivismen har sin grund i naturvetenskapen, vars metoder och syn-
sätt har spridit sig till andra vetenskapsområden. Positivismen står för en syn på kunskap som 
något absolut. Hermeneutiken har istället en humanistisk ingång där kunskap kan vara relativt 
och situationsbundet enligt Thurén. Positivismen anser att kunskap bara är det vi kan iaktta med 
sinnena och räkna ut med vår logik. Ordet positivism kom på 1800-talet av den franske socio-
logen Auguste Comte och syftar på att bygga något på positiv, ett ord för säker kunskap. De 
positivistiska tankegångarna har rötter i antikens Grekland och var aktuella vid vetenskapliga 
framsteg under 1600-talet menar Thurén. Positivismen handlar om att bygga antaganden på en 
säker kunskap. För att få fram denna rensas tyckande, känslor och spekulationer bort för att ge 
plats åt den absoluta kunskapen. Iakttagelser ska kritiskt granskas och kunskap ska utgå från 
fakta som anses säkerställd. Fakta analyseras därefter logiskt för att kunna dras slutsatser uti-
från. Thurén menar att en viktig del av den positivistiska traditionen är statistik. Fakta ska be-
handlas statistiskt så att den kan kvantifieras och skapa generella slutsatser. 
 
Bryman (2011) menar att positivismen förespråkar naturvetenskapliga metoder vid studier av 
den sociala verkligheten. Likt Thurén (1991) lyfter Bryman fram att endast det som kan upp-
fattas av sinnena anses som kunskap inom positivismen. Detta innebär att pröva teorier, att 
kunskap uppnås genom att samla in fakta och att vetenskapen är värderingsfri och objektiv. 
Bryman menar samtidigt att det kan vara svårt att tydligt definiera positivismen eftersom den 
används och tolkas på olika sätt. Det är svårt att avgöra vart gränserna för positivismen går. 
Positivismen är inte synonym med vetenskap, utan är en teori för hur vi ser på kunskap och kan 
vara en utgångspunkt i hur forskning bedrivs. Enligt Bryman har positivismen tankar om att 
generera hypoteser, som sedan prövas genom naturvetenskapliga metoder. Denna princip kallas 
för deduktivism. Samtidigt uppnås kunskap här genom att samla in fakta som kan generera slut-
satser eller teorier, en princip som kallas för induktionism. Positivismen är på så sätt både öppen 
för att pröva teorier och att skapa nya teorier. Att översätta begrepp till mått eller mätning menar 
Bryman är en fenomenalistisk princip som är en viktig del av positivismen. Thurén (1991) me-
nar att kreativitet och fantasi är viktiga element inom positivism, som annars kan ses som mer 
fyrkantig och vetenskaplig. Kreativiteten är viktig för att komma på och vilja pröva hypoteser. 
 
Föreliggande studie är färgad av en positivistisk vetenskapstradition med en objektivistisk kun-
skapssyn. Bryman (2011) menar att positivismen, som innefattar en objektivistisk kunskapssyn, 
är vanlig inom kvantitativa studier. Denna studie är kvantitativ där syftet är att skapa generali-
serbar statistisk fakta över orsaker till musiklärares val av instrument. Utifrån fakta letar studien 
också samband mellan olika faktorer. Detta går väl i hand med Thuréns (1991) och Brymans 
(2011) beskrivningar av positivismen. Därför utgår denna studie från dessa synsätt. 
Positivismen är adekvat i föreliggande studie eftersom den inte är ute efter att tolka och värdera 
utan snarare att skapa en övergripande bild utav fakta.  

3.2 Objektivism 
Enligt Bryman (2011) är Objektivismen en ontologisk ståndpunkt som går väl i hand med 
positivismen. Med en objektivistisk syn är kunskap något fast. Sociala företeelser är yttre fakta 
som vi inte kan påverka. Forskning med denna syn handlar om att mäta och observera kunskap. 
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En annan ontologisk ståndpunkt är konstruktionismen, där kunskap är något mer tolkningsbart, 
föränderligt och situationsbundet menar Bryman. Positivismen lägger vikt vid en fast och 
”sann” kunskap som inte är tolkningsbar utan är stadig och generell. Därav utgår positivismen 
utifrån en objektivistisk ståndpunkt menar Bryman. 
 
Föreliggande studie utgår från en objektivistisk kunskapssyn för att förhålla sig till en fast kun-
skap som genom många respondenter kan ge statistiska mönster och jämförelser. En mer tol-
kande konstruktivistisk syn kan istället ge inblick i en individs tankar och tolkning av sin var-
dag, men denna studie letar inte efter sådana tolkningar. Föreliggande studie utgår också ifrån 
en övervägande deduktiv strategi, vilket stämmer bra överens med en kvantitativ arbetsmetod 
(Bryman, 2011). Studien syftar till att undersöka ett valt intresseområde, vad som påverkar 
instrumentvalet och hur olika faktorer samverkar. Detta inkluderar att undersöka om de faktorer 
som påverkar instrumentvalet skiljer sig mellan olika instrument, eftersom intresset för de olika 
instrumenten varierar. Studien har däremot ingen tydlig uttalad hypotes och det finns inga för-
väntningar på att resultatet ska generera en tydlig teori. Dock utgår arbetsprocessen utifrån en 
deduktiv strategi och resultatet kan komma att generera vissa slutsatser för vidare forskning. 
Studien innehåller därför både deduktiva och induktiva element, vilket är vanligt i kvantitativ 
forskning (Bryman, 2011).  
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 
dess trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Här presenteras begreppen kvantitativ forskningsmetod, surveystudie och analysmetod. 

4.1.1 Kvantitativ forskningsmetod 
Kvantitativa studier beskriver Bryman (2011) som en forskningsstrategi som betonar kvantifi-
ering vid insamling och analys av data. Synen på verkligheten är objektivistisk inom kvantitativ 
forskning och ett naturvetenskapligt synsätt främjas där positivismen inkluderas. Ofta är forsk-
ningen av ett deduktivt slag vilket handlar om att pröva teorier och hypoteser. Kvalitativ forsk-
ning handlar istället om att tolka och förstå en viss situation eller upplevelse. Här är det inte 
lika vanligt att en teori prövas och med kvalitativ forskning är inte ambitionen att kvantifiera 
och skapa en generaliserbar förklaring. Vidare menar Bryman att kvantitativ metod har varit 
dominerande inom samhällsvetenskaplig forskning fram till 1970-talet, då inflytandet från den 
kvalitativa forskningen ökade. Däremot har den kvantitativa forskningen än idag en viktig roll.  
 
Nedan beskrivs en förenklad version av processen i en kvantitativ undersökning. Bryman 
(2011) framlägger att en kvantitativ undersökning ofta bygger på en typ av teori eller ett intres-
seområde som forskaren vill utreda. Det kan även vara en hypotes forskaren vill testa. Därefter 
väljs en forsknings- eller undersökningsdesign som anses passande beroende på vad som ska 
undersökas, exempelvis experimentell design eller surveydesign. Nästa steg kallas enligt Bry-
man för operationalisering och handlar om att ringa in vad forskaren är intresserad av. Därefter 
väljs plats och respondenter, själva undersökningspersonerna ut. Med tidigare moment avkla-
rade görs någon form av undersökning för att samla in data. I en surveydesign kan detta vara 
att göra strukturerade intervjuer, eller att skicka ut enkäter till respondenter. Nästa steg är att 
bearbeta och koda data. Detta kan innebära att omvandla svar till siffror så att de blir lättare att 
bearbeta och göra kvantifierbara. När data är organiserad, analyseras den. Det finns olika typer 
av analyser för att se samband mellan olika faktorer och för att kunna presentera data på ett 
tydligt sätt för andra. Slutligen presenteras resultat och slutsatser. Enligt Bryman är det viktigt 
att resultaten presenteras på ett övertygande sätt i skriftlig form för att andra ska kunna ta del 
av dem. Slutprodukten blir därefter del av en kunskapsmassa eller en teori som kan ligga till 
grund för nya studier. Denna återkoppling är ett induktivt inslag i forskningen och Bryman 
menar att förekomsten av både deduktiva och induktiva element är typisk för den kvantitativa 
forskningen. 
 
Fyra viktiga drag i en kvantitativ undersökning är enligt Bryman (2011) mätning, kausalitet, 
generalisering och replikation. Mätningen är viktig eftersom den möjliggör att visa på skillna-
der mellan människor, både samtidigt och över tid. Kausaliteten handlar om att se samband 
mellan olika variabler, det vill säga hur faktorer påverkar varandra och samverkar. Generali-
sering är att undersökningen ska generera data som är överförbar på en större del av befolk-
ningen än endast respondenterna. Det finns en strävan efter att hitta generella principer, sam-
band eller svar. Replikationen syftar mycket på studiens säkerhet, stabilitet och trovärdighet. 
Syftet är att studien ska kunna replikeras, utföras igen på nya respondenter och ge liknande 
resultat. Det kvantitativa perspektivet är lämpligt i föreliggande studie eftersom den söker ge-
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neraliserbara anledningar till instrumentvalet och letar efter vissa kausala samband mellan på-
verkansfaktorer och valt instrument. Kvalitativ forskning hade kunnat varit mer lämpligt för att 
gå in på djupet och förstå en eller några individers erfarenheter kring deras val av instrument. 

4.1.2 Surveystudie 
Stoop och Harrison (2012) beskriver ordet survey som en metod att samla in information från 
ett urval av individer. Urvalet är tänkt att representera en större population. En surveydesign är 
enligt Bryman (2011) en typ av tvärsnittsdesign där data samlas in med hjälp av vanligtvis 
enkäter eller strukturerade intervjuer. Data samlas från flera olika fall vid en tidpunkt för att 
komma fram till en uppsättning av kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till två 
eller flera variabler. Genom en surveystudie kan föreliggande studie få fram ett resultat som 
visar på en mer generell bild av musiklärares val av instrument. I denna surveystudie används 
en webbenkät där responenterna genom en länk får svara på enkätfrågor över internet. En web-
benkät är lätt att administrera och skicka ut till respondenterna. 
 
Två underkategorier inom surveystudier är deskriptiva studier och relationella studier. Deskrip-
tiva studier handlar enligt Stangor (2012) inom enkätstudier om att beskriva och redovisa en 
variabel i taget. Deskriptiv statistik kan på så sätt vara att följa en variabel över tid eller att 
redovisa en variabel i procent. Det handlar om att hålla sig nära data och göra minimal tolkning. 
Deskriptiva studier redovisas ofta i tabeller eller grafer och en faktor kan även redovisas i form 
av medelvärde. En deskriptiv analys av en faktor i taget benämner Bryman (2011) som univariat 
analys. Här går däremot inte att se något samband mellan olika variabler enligt Bryman. 

Relationella studier handlar istället om att leta efter samband mellan flera olika variabler menar 
Howitt och Cramer (2008). Det är ofta givande att kolla på fler än två variabler för att få ut mer 
information. Bryman (2011) benämner analyser med två variabler för bivariata analyser och 
analyser med tre eller fler variabler som multivariata analyser. Med hjälp av analyserna går det 
att se samband mellan olika faktorer. Här går det också att se hur en variabel skiljer sig mellan 
olika grupper menar Bryman. Däremot går det inte att utreda vilken faktor som påverkar den 
andra i relationella studier med enkäter, utan bara att utreda om det finns ett samband mellan 
faktorerna. För att se vilken som är den påverkande faktorn kan det vara bättre att genomföra 
experimentella studier där olika variabler provas menar Bryman. Det kan också vara svårt att 
veta vilka variabler som ska inkluderas i en analys. Exempelvis menar Bryman att en analys av 
två variabler kan visa på ett samband. Orsaken till sambandet kan däremot vara en tredje vari-
abel och därför borde alla tre variabler inkluderas i analysen för att det inte ska bli ett falskt 
samband. 

Föreliggande studie är både en deskriptiv och relationell surveystudie eftersom en kvantitativ 
enkätundersökning som både redovisar enskilda faktorer och provar samband genomförs. En-
kätundersökningen är lätthanterlig och möjliggör en generalisering av data vilket en statistisk 
bild över musiklärarstudenters val av instrument. Deskriptiva analyser kan ge tydlig statistik 
som lägger grund för intressanta relationella analyser och idéer till framtida forskning. Däremot 
visar dessa inte på några samband. Relationella studier kan visa på samband mellan olika fak-
torer och kan visa hur dessa faktorer skiljer sig beroende på exempelvis instrument eller start-
ålder för att börja spela ett instrument. Nackdelen med surveystudier som metod är att det inte 
går att se vilken variabel som påverkar den andra. Däremot kan föreliggande studie ge indikat-
ioner för vilka samband som skulle kunna undersökas vidare med exempelvis experimentella 
studier. 
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4.1.3 Analysmetod 
Bryman (2011) menar att analysen är en viktig del i en kvantitativ studie och bör finnas i åtanke 
under utformningen och genomförandet av hela studien för att underlätta analysen. Ett viktigt 
moment i analysen är att skilja på olika variabler eftersom det påverkar vilken analysmetod som 
är relevant. I studien förekommer olika typer av variabler i form av nominalvariabler, ordinal-
variabler och kontinuerliga variabler. Bryman beskriver nominalvariabler som kategorier som 
inte kan rangordnas. Dessa kallas även för kategorivariabler. Kontinuerliga variabler är går att 
rangordna och avståndet mellan varje kategori är lika stort. Nominalvariabler har likt kontinu-
erliga variabler kategorier som kan rangordnas, däremot varierar avstånden mellan kategori-
erna. Denna studie innefattar analyser på en variabel i taget och analyser mellan två variabler 
för att undersöka samband mellan variabler. Därför är det passande med univariata och bivariata 
analyser i föreliggande studie. 
 
Cramérs V är enligt Bryman (2011) ett test för att mäta hur starkt samband det är mellan två 
kategoriska variabler. Om koefficienten hamnar på 0 finns inget samband alls och är den på 1 
är sambandet perfekt. Ett värde på 0.1 kan tolkas som svagt, ett värde på 0.3 som betydelsefullt 
och över 0.5 som starkt. Bryman menar att Cramérs V sällan tillämpas enskilt utan ofta tilläm-
pas tillsammans med en korrelationstabell och ett chi-två-test (eller chi-square). En korrelat-
ionstabell går att göra på alla olika typer av variabler och används för att jämföra och tolka två 
olika variabler. Ofta redovisas siffrorna även i procentform för att förenkla tolkning av tabellen. 
Ett ANOVA-test är ett test för att jämföra olika grupper med varandra. I ett envägs ANOVA-
test kan olika grupper ställas mot varandra (Deviant, 2010). En beroende variabel kan ställas 
mot en oberoende för att jämföra hur olika grupper förhåller sig. Ett exempel som är relevant i 
detta fall är hur socioekonomiska förhållanden skiljer sig mellan olika instrumentgrupper. Här 
kan enligt Deviant en kontinuerlig variabel jämföras med en nominalvariabel. 
 
Att pröva den statistiska signifikansnivån handlar enligt Bryman (2011) om att beräkna 
huruvida stickprovet som gjorts från en större population går att generalisera över populationen. 
När sambandet undersöks mellan två variabler så avgör signifikansnivån om sambandet bara är 
slumpmässigt eller om det är ett signifikant samband. Den högsta accepterade nivån inom sam-
hällsvetenskap är oftast p <0.05, vilket betyder att i 5 fall av hundra är sambandet falskt. Utan 
ett godkänt signifikansvärde går det inte att dra några tillförlitliga slutsatser kring sambandet 
mellan två variabler menar Bryman. 

4.2 Design av studien 
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av respondenter, studiens genomförande, dess validi-
tet och tillförlitlighet samt etiska överväganden. 

4.2.1 Urval av respondenter 
Utformningen av urvalet av respondenter är viktigt för dess representant av en större populat-
ion. Bryman (2011) framlägger att tillämpningen av ett sannolikhetsurval (randomiserat urval) 
är ett sätt att eliminera mänskliga faktorer urvalet och få en representativ bild av en befolkning. 
Genom att slumpmässigt välja respondenter ur en population har alla individer en lika stor san-
nolikhet att bli utvalda och sannolikheten för att urvalsgruppen består av en representativ bland-
ning är stor. Det går även att göra ett representativt urval för att säkerställa att underkategorier 
representeras i en grupp. Ett urval som inte ger en lika bra representativ bild av en population 
är ett bekvämlighetsurval. Enligt Bryman sker detta urval genom att välja respondenter som är 
lättillgängliga. En fördel med denna typ av urval är att svarsfrekvensen ofta blir hög, men sva-
ren kan vara svåra att generalisera eftersom de med stor sannolikhet inte representativa för den 
tänkta populationen.  
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Urvalet av respondenter har i föreliggande studie skett utifrån kriteriet att de ska vara musiklä-
rarstudenter. Av praktiska och tidsmässiga skäl har ett bekvämlighetsurval gjorts och respon-
denterna har begränsats till musiklärarstudenter på Musikhögskolan Ingesund. Detta gör att 
studien möjligen kan ge en representativ bild av lärarstudenter på Musikhögskolan Ingesund 
men inte över alla musikhögskolor i Sverige. Respondenterna har efter en allmän förfrågan via 
mail valt att delta i studien genom att fylla i en webbenkät. Urvalet bestod av 98 studenter varav 
64 svarade. 

4.2.2 Enkätutformning 
Enkäten består först av en kort inledande text där bland annat studiens syfte och etiska övervä-
ganden beskrivs. Eftersom alla respondenter är myndiga behövs inget medgivande från måls-
män. Utformningen av enkätfrågorna har skett utifrån tidigare forskning för att i så stor grad 
som möjligt skapa tillförlitliga och valida frågor. Enkäten består dels av bakgrundsfrågor som 
undersöker respondentens sociokulturella och socioekonomiska bakgrund. Övriga frågor un-
dersöker respondentens egna tankar i det aktiva valet av instrument (se Bilaga 2). Både Bryman 
(2011) och Siniscalco och Auriat (2005) förespråkar stängda frågor med valbara svarsalternativ 
istället för öppna frågor. Detta eftersom stängda frågor både går snabbare och är enklare att 
besvara. Med detta i hänseende är majoriteten av enkätens frågor olika typer av alternativfrågor. 
Däremot är ett par frågor öppna för att få ytterligare svar, då Bryman (2011) menar att färdiga 
alternativ kan riskera att exkludera svar och vara missvisande. 
 
Vidare menar Siniscalco och Auriat (2005) att ordningen på frågorna kan vara blandade eller 
grupperade efter teman. Det kan vara bra att starta med de viktigaste frågorna för att få svar på 
dessa. Samtidigt menar Siniscalco och Auriat att det är bra att starta med enkla frågor för att 
respondenten ska komma igång och därefter troligen svara på de andra frågorna. Enkäten inleds 
med enkla sociodemografiska frågor för att därefter undersöka hur personer i omgivningen på-
verkat. Vidare kommer frågor kring respondentens egna tankar och val. Slutligen kommer so-
cioekonomiska frågor. Däremot kommer frågorna i rad utan några rubriker eller någon tydlig 
uppdelning. Nedan beskrivs och motiveras varje fråga i enkäten. Enkäten i sig inkluderas som 
bilaga 2. 
 

1. I första frågan efterfrågas respondentens kön. Denna fråga finns med i många relaterade 
studier (exempelvis Lindberg, 2017; Fortney, Boyle & DeCarbo, 1993; Chen & Ho-
ward, 2004) och är relevant eftersom den visar på om det finns skillnader i instrumentval 
mellan olika kön. Förutom ”kvinna” eller ”man” inkluderas svarsalternativet ”annat/vill 
ej ange”. 

2. Andra frågan efterfrågar ålder. Denna fråga avgör tillsammans med fråga 4 hur gammal 
respondenten var när den valde sitt instrument. Havnesköld och Mothander (2009) samt 
Bonde (2009) menar att vi går igenom olika stadier under uppväxten, där olika saker är 
viktiga beroende på stadiet vi befinner oss i. Syftet med frågan är därför att undersöka 
om åldern är en faktor som påverkar vad som är viktigt i ett instrumentval. 

3. Här efterfrågas huvudinstrument, vilket är relevant för att se om orsaken till att välja ett 
instrument skiljer sig mellan olika instrument. I lärarprogrammet på Musikhögskolan 
Ingesund benämns det instrument som studenterna främst studerar på och utövar mest 
som huvudinstrument. Många spelar även fler instrument, därför finns ett behov av att 
specificera vilket instrument de ska fokusera på i enkäten. Termen huvudinstrument är 
bekant och tydlig för de utvalda respondenterna. Även Chen och Howard (2004) be-
nämner det primära instrumentet som huvudinstrument i sin enkät. 
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4. Denna fråga är tagen från Lindbergs (2017) enkät och frågar hur gammal respondenten 
var när den började spela sitt instrument. Syftet är att undersöka om motivet till att välja 
ett instrument skiljer sig beroende på startålder. 

5. Vilken/vilka genrer har du lyssnat mest på? Nedan motiveras frågan. 
6. Vilken typ av musik spelades mest hemma där du växte upp? Fråga 5 och 6 är tagna 

från Chen och Howards (2004) studie. Dessa frågor har behållits som öppna frågor. För 
att göra om det till slutna frågor med valbara alternativ avseende fråga 5 och 6 behöver 
olika genrer kategoriseras och grupperas. Det finns risk att respondenterna har svårt att 
veta vilken genre som passar. Därför behålles dessa frågor öppna och grupperas i efter-
hand utifrån Oxford Music Librarys kategorisering av genrer. 

7. Spelade någon i din familj ett instrument när du valde ditt instrument? Frågan är tagen 
från tidigare enkäter (Fortney, Boyle & DeCarbo, 1993; Chen & Howard, 2004) och 
finns med eftersom att dessa studier visade att det har relevans för musikers val av in-
strument. 

8. Spelade de samma instrument som du eller något annat instrument? Följdfråga på fråga 
7 som finns med i samma tidigare enkäter (Fortney, Boyle & DeCarbo, 1992; Chen & 
Howard, 2004) 

9. Hade du några kompisar som spelade ett instrument när du valde att börja spela ditt 
instrument? Bonde (2009) menar att den sociala acceptansen bland kompisar är väldigt 
viktig i åldern när många börjar att spela ett instrument. Grahams studie (2005) visar 
också att kompisar påverkar instrumentvalet. Därför är det relevant att undersöka om 
det finns kompisar som spelar instrumentet eller något annat instrument.  

10. Spelade de samma instrument som du eller något annat instrument? Följdfråga på fråga 
10. 

11. Fanns instrumentet tillgängligt i ditt hem innan du började spela? Denna fråga finns i 
en enkät av Chen och Howard (2004) och visar sig vara en påverkansfaktor för instru-
mentvalet i en studie av Fortney, Boyle och DeCarbo (1993). 

12. Varför valde du att spela ditt huvudinstrument? Här har en sammanställning gjorts av 
olika faktorer som visar sig påverka instrumentvalet i tidigare forskning (Chen och Ho-
ward 2004; Fortney, Boyle och DeCarbo 1993; Rotjan 2017). Frågan lämnas också öp-
pen för att fylla i ett alternativ som inte finns med i listan. 

13. Började du att spela ett annat instrument än det du ville? I så fall varför? Tidigare forsk-
ning (Chen & Howard, 2004) har visat att eleverna inte alltid börjar spela det instrument 
de vill. Denna fråga är tagen från Chen och Howards enkät och syftet är att se fler orsa-
ker till vad som påverkar instrumentvalet.  

14. I en studie av Fortney, Boyle och DeCarbo (1993) visade det sig att föräldrarnas socio-
ekonomiska status kan påverka instrumentvalet. Frågorna 14, 15, 16 och 17 undersöker 
respondenternas socioekonomiska bakgrund. Sinsicalco och Auriat (2005) menar att ett 
bra och vanligt sätt att undersöka socioekonomisk bakgrund är bland annat att fråga 
efter föräldrars yrke, utbildningsnivå, ägodelar och boende. Yrke kan vara problematisk 
att få en bra beskrivning av, därför kan utbildningsnivå ofta vara en bättre indikator på 
yrke och inkomst menar Sinsicalco och Auriat. Fråga 14: Vilken är den högsta utbild-
ningsnivån någon av dina föräldrar har genomfört? Denna fråga är tagen av Tunstall-
Pedoe (2003). Fråga 15: Vart bodde du när du började spela ditt instrument? Denna 
fråga är utifrån hur Sinsicalco och Auriat (2005) menar att socioekonomisk bakgrund 
kan efterfrågas. Fråga 16: Bodde du i en hyresrätt eller en bostadsrätt/villa? och fråga 
17: Hur många rum innehöll ditt boende när du började spela ditt instrument? (inklusive 
vardagsrum). Är från Kaiser & Langer (2010). 
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4.2.3 Pilotstudie 
Innan enkäterna skickades ut till alla respondenter genomfördes en pilotstudie där fem respon-
denter fick svara på enkäten och komma med feedback. Pilotstudien skedde i form av ett test-
retest. Ejlertsson (2005) menar att test-retestmetoden är användbar vid enkätstudier för att un-
dersöka frågornas reliabilitet. Metoden går ut på att respondenter svarar på en enkät två gånger, 
med någon/några dagars mellanrum. Är frågorna bra utformade är förhoppningen att respon-
denterna svarar liknande på frågorna båda gångerna. Om respondenterna i huvudsak ger samma 
svar vid båda tillfällena är reliabiliteten hög, vilket tyder på att frågorna är bra konstruerade 
menar Ejlertsson.  
 
Cohen (1960) menar att det går att räkna ut reliabiliteten av en enkät genom ett test-retest. 
Genom att jämföra hur många av frågorna som besvarades lika både på för- och eftertestet i 
pilotstudien går det att få fram ett Kappa-värde vilket mäter frågornas reliabilitet. Cohen menar 
att följande Kappa-värden kan definieras: 0.01-0.20 obefintlig eller väldigt svag, 0.21-0.40 
svag, 0.41-0.60 måttlig, 0.61–0.80 ett avsevärt kraftigt samband och 0.81-1.00 nästan perfekt 
överenstämmelse. Ett högre värde ger alltså högre reliabilitet. I föreliggande pilotstudie gav 5 
personer 20 svar vardera, totalt 100 svar. Av dessa skilde sig svaren på 7 av frågorna, 93 av 100 
svar överensstämde båda gångerna. Det ger ett värde på 93% vilket motsvarar ett Kappavärde 
på 0.93. Enkäten har utifrån Kappavärdet en hög reliabilitet. 
 
Utifrån responsen på pilotstudien korrigerades ett fåtal språkfel i den första enkäten (Bilaga 1). 
Fråga 16 förbättrades genom att komplettera svarsalternativet ”Bostadsrätt” med ”Bostads-
rätt/villa/radhus/äganderätt” till den slutgiltiga enkäten (Bilaga 2). Enkäten tog cirka fem mi-
nuter att besvara för respondenterna. I övrigt var bemötandet till enkäten positivt. Frågorna 
upplevdes som tydliga och inga ytterligare frågor efterfrågades. 

4.2.4 Bearbetning och analys 
Analyser genomförs med hjälp av statistikbehandlingsprogrammet IBM SPSS Statistics (v.24) 
för att göra tester av variabler och skapa diagram som båda redovisas i studien. Variablerna 
importeras direkt in i programmet från webbenkäten. Vissa enkätfrågor med öppna svar har 
däremot variabler som behöver kodas och bearbetas i efterhand. Variabler från frågor kring 
socioekonomisk ställning har samlats till en gemensam variabel för att ge en tydligare bild och 
lättare kunna analyserats. För att besvara studiens syfte angående vilken faktor som är den vik-
tigaste för instrumentvalet bland musiklärare har varje variabel undersökts för sig genom uni-
variata analyser. Dessa faktorer redovisas genom frekvenstabeller och diagram. 
 
Därefter har bivariata analyser gjorts för att se om det finns några samband mellan det valda 
instrumentet och faktorerna. De bivariata testerna som har gjorts är Chi-square genom ”Cra-
mer’s V” när två nominalvariabler jämförs och ANOVA-test av när det är en kontinuelig vari-
abel och en nominal variabel. Dessa presenteras både statistiskt med korrelationstabeller och 
grafiskt. 

4.2.5 Etiska överväganden 
Studien inkluderar endast vuxna myndiga personer, därför krävs inget medgivande från måls-
män eller liknande. Enligt etikprövningslagen (SFS 2003:460) är det krav på att forskningsper-
sonen ska informeras om syftet och planen med forskningen, vem som är forskningshuvudman, 
hur forskningen kommer att gå till och vilka risker den kan medföra, att deltagande i forsk-
ningen är frivilligt och att forskningspersonen när som helst kan avbryta sin medverkan. Enligt 
god forskningssed av Vetenskapsrådet (Codex, 2018) skall informationen dessutom innefatta 
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en beskrivning av hur insamlade data behandlas på ett sätt så att obehöriga inte kan komma åt 
den. 
 
Studien förhåller sig till etikprövningslagen (SFS 2003:460) och Vetenskapsrådets råd (Codex, 
2018) genom att enkäten är frivillig att genomföra, vilket informeras om i enkäten. Enkäten 
innehåller inte namn eller känsliga personuppgifter. I inledningstexten av enkäten informeras 
om studiens syfte, plan och att jag är huvudman i studien. En beskrivning sker kring vad svaren 
kommer att användas till, att inga obehöriga har åtkomst till svaren och att de kan avbryta sitt 
deltagande innan enkäten är inskickad. Genom att det är en webbenkät har forskaren ingen 
direktkontakt med respondenten och därmed är svaren avidentifierade. Det går inte vid inläm-
ning spåra avsändaren vilket bidrar till en stor avpersonifiering. Respondenterna studerar på 
samma institution som studien bedrivs på och är bekant med forskaren. Utifrån svaren går det 
därför att ana vem respondenten är. Studien garanterar endast att personerna är avidentifierade 
och inte helt anonyma. Insamlade data i studien är däremot inte speciellt känslig och inte heller 
behandlas personliga uppgifter. Ingen obehörig har heller tagit del av insamlade data innan 
studien publiceras. Informationen till respondenterna finns bifogad i inledningen av enkäten 
(Bilaga 2). 

4.2.6 Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten och validiteten är båda viktiga inom en kvantitativ studie menar Bryman (2011) 
och kan kontrolleras genom tester av data. Reliabiliteten syftar på pålitligheten och inom en 
surveystudie är enkätens utformning relevant för reliabiliteten. Bryman lyfter fram tre viktiga 
begrepp inom reliabiliteten: 

• Stabilitet - resultatet ska ge samma utslag om samma grupp testas flera gånger. 
• Intern reliabilitet - hur exempelvis en gradering av en fråga jämförs med graderingen 

på en annan fråga. 
• Interbedömmarreliabilitet - överrensstämmelse mellan olika observatörer/bedömare. 

 
Stabilitet och intern reliabilitet är relevant i min studie. Stabiliteten har testats i pilotstudien och 
intern reliabilitet fanns i åtanke vid utformning och analys av enkäten. Validiteten handlar enligt 
Bryman (2011) om att studien mäter det som är tänkt. Valet av forskningsmetod är också rele-
vant att begrunda utifrån reliabilitet och validitet. Bryman (2011) menar att reliabilitet och va-
liditet snarare berör kvaliteten vid insamlingen av information kring forskarens intresseområde 
än själva forskningsdesignen. Reliabiliteten i enkäten kan anses som väldigt hög eftersom att 
den har ett motsvarande Kappavärde på 0.93. 
 
Replikerbarheten av en studie är enligt Bryman (2011) bland annat kopplad till hur forskaren 
väljer ut respondenter. I föreliggande studie är tiden begränsat, vilket också begränsar antalet 
respondenter. Extern validitet beskriver Bryman som generaliserbarheten av resultatet i en 
undersökning. Vidare menar Bryman att den externa validiteten i surveystudier generellt är hög 
om ett slumpmässigt urval av respondenter har gjorts. Eftersom att respondenter i denna studie 
har valts från en av Sveriges musikhögskolor kan studien inte ge en representativ bild av hur 
det ser ut på alla musikhögskolor i Sverige. Däremot har respondenterna en geografisk sprid-
ning på sitt ursprung. Något som kan ifrågasättas är däremot om det skulle vara en viss typ av 
personer som väljer en speciell musikhögskola. Att välja ut respondenter från ett lärosäte kan 
enligt Bryman (2011) ses som ett bekvämlighetsurval. Detta kan påverka replikerbarheten och 
den externa validiteten. 
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Den interna validiteten beskriver enligt Bryman (2011) kausaliteten, alltså vilken faktor som 
påverkar vilken. Kausalitet existerar inte i surveystudier. Däremot kan generella samband mel-
lan olika faktorer synas i surveystudier. Bryman menar att reliabiliteten inom enkätstudier beror 
mycket på enkätens utformning. Det är även svårt att kontrollera att rätt person svarar på enkä-
terna. Ett sätt att få bra frågor i enkäten är att använda svarsfaktorer som uppkommit genom 
kvalitativa studier eller använts i tidigare forskning enligt Bryman. Därför har föreliggande 
studie i enkätutformningen sökt efter orsaker till instrumentval i tidigare forskning och använt 
frågor från tidigare enkäter för att öka reliabiliteten. Utskick av enkäten har gjorts via mail, 
vilket betyder att endast avsedda personer fått tillgång till enkäten. Däremot är det ej möjligt 
att kontrollera att avsedd person är den som har svarat på enkäten. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av inlämnade enkäter. Först 
görs en beskrivning av respondenterna, därefter presenteras resultatet utefter teman kopplade 
till studiens forskningsfrågor. Slutligen görs en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Urvalsbeskrivning 
Respondenterna (n=64) presenteras här utifrån olika kategoriseringar. Av de 64 inlämnade en-
käterna var 38 kvinnor, 25 män och en person angav alternativet annat/vill ej ange vilket redo-
visas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Tabellen visar respondenternas könsfördelning i antal till vänster och procent till höger. 

        Könsfördelning respondenter: 

 
Antal  
respondenter Procent 

Valid Kvinna 38 59,4 
Man 25 39,1 
Annat/Vill ej ange 1 1,6 
Total 64 100,0 

 
Den procentuella fördelningen var alltså cirka 59 % kvinnor, 39 % män och 2% annat/vill ej 
ange. I tabell 2 anges en sammanfattning av respondenternas ålder. Tabellen visar att respon-
denterna var mellan 20–31 år gamla vilket ger en åldersspridning på 11 år. Medelåldern var 
24,6 år. 
 
Tabell 2. Tabellen visar respondenternas ålder. ”Minimum” visar den lägsta åldern, ”maximum” den högsta 
åldern och ”mean” visar medelvärdet. 

Statistics 
Hur gammal är du?   
N Valid 64 

Missing 0 
Mean 24,63 
Median 24,00 
Std. Deviation 2,453 
Range 11 
Minimum 20 
Maximum 31 

 
I figur 1 visas urvalsgruppens fördelning av huvudinstrument. Respondenterna hade 16 olika 
huvudinstrument. De vanligaste instrumenten var sång (n=14), piano (n=11) och fiol (n=10). 
De minst förekommande instrumenten var bas, trombon och slagverk. 
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Figur 1. Figuren visar respondenternas fördelning på olika huvudinstrument. Den lodräta axeln ”Count” visar 
antalet på varje instrument. 
 
Figur 2 visar vilka genrer respondenterna har lyssnat mest på. Eftersom respondenterna angav 
egna musikstilar och inte valde bland alternativ har svaren i efterhand behandlats och gruppe-
rats i huvudkategorier. 
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Figur 2. Figuren visar de genrer respondenterna har lyssnat mest på. 
 
Statistiken redovisas även i tabell 3 för att förtydliga. Denna visar att olika typer av popmusik 
var den absolut vanligaste genren, då 42 % av urvalsgruppen angivit detta alternativ. Därefter 
kom klassisk musik med 22% och rock med 14%. 
 
Tabell 3.”Frequency” visar hur många som valt varje genre och ”percent” visar den procentuella fördelningen. 

Vilken genre har du lyssnat mest på? 

 
Fre-
quency Percent 

Valid  
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pop 27 42,2 42,2 42,2 
Blandat 1 1,6 1,6 43,8 
Klassisk musik 14 21,9 21,9 65,6 
Rock 9 14,1 14,1 79,7 
Jazz, soul, blues 6 9,4 9,4 89,1 

Elektronisk mu-
sik 

1 1,6 1,6 90,6 

Folkmusik, visa 6 9,4 9,4 100,0 
Total 64 100,0 100,0  

5.2 Påverkande faktorer till att välja instrumentet 
Här redovisas de mest påverkande faktorerna för valet av musikinstrument vilket svarar till den 
första forskningsfrågan: ”Vilka är de mest påverkande faktorerna för valet av musikinstrument 
bland musikhögskolstudenter?”. Detta sker genom en deskriptiv analys av olika frågor i enkä-
ten.  
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En första faktor som är värd att utreda är huruvida musicerandet i släkt och familj har en bety-
dande roll för att välja och börja spela ett instrument. I figur 3 redovisas familjens musicerande.  
 

 
Figur 3. Figuren visar om respondenterna hade släktingar som spelade ett instrument. 
 
Bara 20% av respondenterna (13 av 64) angav att ingen familjemedlem spelade något instru-
ment när de själva började spela. Detta betyder att 80% av respondenterna hade någon familje-
medlem som spelade ett instrument, vilket tyder på att släkten kan ha en betydande roll i att 
börja med musik. Figur 3 visar också att nästan 58% hade en förälder som spelade ett instru-
ment, vilket tyder på att föräldrar kan ha störst påverkan bland släktingar för att någon ska börja 
spela ett instrument. Respondenternas släktningar spelade till stor del andra instrument än de 
själva. Bland familjemedlemmarna spelade 67% ett annat instrument och 33% samma instru-
ment som respondenterna (figur 4). 
 

 
Figur 4. Figuren visar om respondenternas släktingar spelade samma instrument som de själva eller ett annat 
instrument. 
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Nedan utreds om kompisars musikutövande kan vara påverkande i instrumentvalet. Tabell 4 
visar att kompisars utövande inte var lika vanligt som familjens utövande. Totalt hade 22 av 
64, eller 34%, av respondenterna en eller flera kompisar som spelade ett instrument när de valde 
sitt instrument. En majoritet på 66% hade däremot ingen kompis som spelade ett instrument. 
Detta kan jämföras med 80% som hade en familjemedlem som spelade.  
 
Tabell 4. Tabellen visar hur många som hade kompisar som spelade ett instrument innan de började spela.  

Hade du någon/några kompisar som spelade ett instrument när du 
valde att börja spela ditt instrument? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 

Valid Ja 22 34,4 34,4 34,4 
Nej 42 65,6 65,6 100,0 
Total 64 100,0 100,0  

 
Likt familjemedlemmar som spelade ett instrument, spelade en övervägande del av kompisarna 
ett annat instrument enligt tabell 5. Av kompisarna spelade 41% samma instrument som re-
spondenten medan 59% spelade ett annat instrument. 
 
Tabell 5. Tabellen visar statistik över de 33% som hade en eller flera kompisar som spelade ett instrument. 
Spelade kompisen/kompisarna samma instrument som ditt huvudinstrument 
eller något annat instrument? 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 

Valid Ja, den/de spelade samma instru-
ment som jag (plus eller inte nå-
got annat instrument) 

9 40,9 40,9 40,9 

Nej, de spelade andra instrument 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
 
Av de 13 respondenter där någon i familjen inte spelar ett instrument är det 10 som inte heller 
har någon kompis som spelar vilket redovisas i tabell 6. Detta betyder att 54 av 64 (84%) av 
respondenterna antingen hade någon i familjen eller en kompis som spelade instrument innan 
de själva började spela sitt huvudinstrument. Resultatet visar att anhöriga kan ha stor betydelse 
för valet av instrument. Däremot behöver det inte vara en avgörande faktor eftersom 16% av 
respondenterna har börjat spela ett instrument utan att de hade en anhörig som spelade. 
 
Tabell 6. Tabellen visar statistik över kompisar som spelar ett instrument bland de 20% utan en familjemedlem 
som spelar ett instrument. 

Hade du någon/några kompisar som spelade ett instrument när du valde att 
börja spela ditt instrument? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Ja 3 23,1 23,1 23,1 

Nej 10 76,9 76,9 100,0 
Total 13 100,0 100,0  

 



 29 

En annan variabel som undersöks är om instrumentet respondenterna valde att spela redan fanns 
i hemmet när de började spela. Av 64 svarade 27 personer ja, medan 37 svarade nej. Detta 
motsvarar 42% mot 58% (se figur 5). Det kan anses som relativt vanligt att instrumentet finns 
i hemmet eftersom 42% svarade att instrumentet fanns i hemmet. En majoritet hade inte instru-
mentet i hemmet innan de började spela sitt instrument, men för vissa kan det ha varit en bidra-
gande faktor. 
 

 
Figur 5. Figuren visar om respondenterna hade sitt huvudinstrument tillgängligt i sitt hem innan de började att 
spela. 
 
Den vanligaste anledningen till att urvalsgruppens val av instrument är instrumentets klang med 
14% (se tabell 7). Därefter kommer föräldrars påverkan med 11% och instrumentprovning med 
9%. Tabellen visar också att respondenterna har angett många olika anledningar som den vik-
tigaste. Det var alltså ingen faktor som var tydligt dominant. Under annan anledning har föl-
jande svar preciserats: ”Jag hade så länge jag kan minnas alltid velat spela instrumentet”, ”De 
som spelade instrumentet såg ut att ha roligt”, ”Jag mådde bra av det”, ”Instrumentet var ett 
naturligt verktyg för att ge uttryck för känslor, tankar och stämningar” och ”Mina kompisar och 
jag jammade under rasten på skolan, och dom kunde inte spela trummor. Därför fick jag ta det”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Tabell 7. Tabellen visar respondenternas val av viktigaste anledning till att de valde sitt instrument.  
Varför valde du att spela ditt huvudinstrument? 

 Antal Procent Valid Percent 

Cumulative  

Percent 

Valid 
Jag gillade hur instrumentet lät, in-
strumentets klang 

9 14,1 14,1 14,1 

Mina kompisar spelade instrumentet 1 1,6 1,6 15,6 
Vi hade instrumentet hemma 2 3,1 3,1 18,8 

Min musiklärare på grundskolan 
uppmuntrade eller inspirerade mig 
till att börja spela 

2 3,1 3,1 21,9 

Mina föräldrar uppmuntrade mig att 
börja spela 

7 10,9 10,9 32,8 

Det var lätt och gick bra att spela när 
jag provade det 

3 4,7 4,7 37,5 

Jag fick prova instrumentet på en in-
strumentprovning och tyckte att det 
var roligt 

6 9,4 9,4 46,9 

Jag hade familj/släktingar som spe-
lade instrumentet 

4 6,3 6,3 53,1 

Det kändes utmanande att lära sig 4 6,3 6,3 59,4 

Instrumentet behövdes i skolan eller 
annat sammanhang 

2 3,1 3,1 62,5 

Det fanns en ledig lärare på instru-
mentet 

1 1,6 1,6 64,1 

Jag valde det för att få spela i ett 
band eller i en orkester 

1 1,6 1,6 65,6 

Jag hade en förebild inom instru-
mentet 

2 3,1 3,1 68,8 

Jag såg instrumentet på TV, inter-
net, social media eller inom annan 
media 

3 4,7 4,7 73,4 

Jag lyssnade mycket på instrumen-
tet 

2 3,1 3,1 76,6 

Instrumentet passade bra in till min 
image/min personlighet 

3 4,7 4,7 81,3 

Jag tyckte om läraren som undervi-
sade på instrumentet 

3 4,7 4,7 85,9 

Annan anledning, specificera: 7 10,9 10,9 96,9 

Jag ville egentligen spela ett annat 
instrument 

2 3,1 3,1 100,0 

Total 64 100,0 100,0  
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I enkäten frågades också om respondenterna hellre hade velat börjat spela ett annat instrument 
än sitt huvudinstrument. Majoriteten av urvalsgruppen (n=45) hade inte velat spela ett annat 
instrument, vilket syns i figur 6. Resultatet tyder på att respondenterna i huvudsak inte har blivit 
begränsade av yttre faktorer i sitt val av instrument. Den vanligaste förekommande faktorn till 
att de började spela ett annat instrument än de ville var att det var kö på kulturskolan. Övriga 
anledningar de angav själva till att de inte valde de instrument de hade velat var: ”Ville spela 
Trummor, men det låter för mycket för minna föräldrar”, ”Ja, men vågade inte börja utan någon 
jag kände”, ”Skulle starta band med kompisar och en annan spelade redan det instrumentet”, 
”Jag var inte tillräckligt gammal för att få spela det instrumentet jag egentligen ville”, ”Efter 
att jag hade börjat spela fiol blev jag nyfiken på andra instrument men man kunde bara spela 
ett instrument i Kulturskolan och jag hade redan valt ett instrument. Jag ville inte sluta spela 
fiol för att få spela ett till men hade gärna velat spela...” och ”Ja. Dels för att få fler sammanhang 
att musicera med andra, vara med i ett band eller någon form av orkester/ensemble, samt lägga 
en bättre musikalisk grund för gehör/rytmisk säkerhet/notläsning”. 
 

 
Figur 6. Figuren visar om respondenterna hade velat spela ett annat alternativ. Siffrorna visar antalet som valt 
varje alternativ. 

5.3 Faktorers samverkan 
Här undersöks samband mellan olika påverkansfaktorer och det valda instrumentet. Sambanden 
svarar på studiens andra forskningsfråga: ”Finns det något/några samband mellan påverkans-
faktorer och att välja ett visst instrument?”. 

5.3.1 Instrument och kön 
Först undersöks om det finns något samband mellan kön och valt instrument.  
Ett Pearson Chi-Square-test (Tabell 8) visar ett signifikansvärde på p <.01. Däremot går det 
varken att bekräfta eller förkasta att könet spelade roll för instrumentvalet på grund av för få 
respondenter och ett stort antal nivåer i variabeln. 
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Tabell 8. Tabellen visar signifikansvärdet på ett Pearson Chi-Square test i den översta rutan under ”Asymptotic 
significance” 

 
 
Ett värde av Cramer’s V på över 0.5 innebär ett starkt samband mellan variablerna. Tabell 9 
visar att Cramer’s V-värdet är 0.66, vilket tyder på ett starkt samband mellan kön och olika 
instrument. 
 
Tabell 9. Tabellen visar värdet av Cramer’s V under ”Value” till höger om ”Cramer’s V”. 

 
 
I figur 7 visas fördelningen mellan de olika instrumenten. Grafen kan däremot vara missvisande 
eftersom av de 64 respondenterna är 38 kvinnor, 25 män och en person annat/vill ej ange. Där-
emot visar grafen att det finns tydliga könsskillnader i instrumentvalet. Instrument som fiol, 
cello, tvärflöjt, valthorn och sång är i denna studie tydligt dominerande av kvinnor medan gitarr, 
elgitarr, trummor, bas, trumpet och tuba domineras av män. På många instrument består un-
derlaget av få respondenter. Ett bekräftande test med större underlag skulle därför styrka resul-
tatet. 
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Figur 7. Figuren visar respondenternas instrumentfördelning utefter deras kön. 
 
För att undersöka sambandet mellan instrument och kön på ett mer tillförlitligt sätt delas instru-
menten in två grupper utifrån tidigare forskning kring instrumentens könspreferenser. Alterna-
tivet ”Annat/Vill ej ange” exkluderas också ur variabeln ”Kön”. Dessa förändringar skapar en 
2x2-tabell (två alternativ på varje variabel) vilket möjliggör ett test. Utifrån Abeles (2009) och 
Bullerjahn (2016) delas de 16 instrumenten in i följande kategorier: 

• Feminina instrument: sång, fiol, cello, tvärflöjt, klarinett, valthorn. 
• Maskulina instrument: saxofon, trumpet, trombon, tuba, trummor, gitarr, elgitarr, el-

bas/kontrabas och slagverk. 
Piano exkluderas ur testet eftersom det i forskningen inte har någon entydig könstillhörighet. 
Sambandet mellan kön och instrumentgrupperingen är här signifikativ p <.001 (Tabell 10). 
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Tabell 10. Tabellen visar signifikansvärdet mellan respondenternas kön och den feminina respektive maskulina 
fördelningen av deras instrument. 

 
 
Sambandet kan utifrån tabell 11 anses som starkt med ett värde av Cramers V på 0.55. 
 
Tabell 11. Tabellen Cramers V visar sambandet mellan kön och den feminina respektive maskulina fördelningen 
av deras instrument. 

 
 
I Tabell 12 ser vi att 28 av 33 kvinnor spelar ett feminint instrument och 14 av 20 män spelar 
ett maskulint instrument. Fördelningen visar att sambandet mellan kön och instrument är bety-
dande vid valet av instrument. 
 
Tabell 12. Tabellen visar kvinnors och mäns fördelningar över feminina och maskulina instrument. 

 

5.3.2 Instrument och genre 
Analysen (tabell 13) visar att Person Chi-Square och Cramer’s V inte var signifikativt (p>.1) i 
sambandet mellan valt instrument och genrer som respondenten lyssnar på. Det går därför inte 
att säkerställa att eventuella samband inte är slumpmässiga. 
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Tabell 13. Tabellen visar signifikansvärdet i sambandet mellan respondenternas valda instrument och den genre 
de lyssnar mest på. 

 
 
I figur 8 går ändå att uppmärksamma att pop är populärt bland sångare och tvärflöjtister. Klas-
sisk musik är vanligast bland pianister och några orkesterinstrument.  

 
Figur 8. Figuren visar vilken genre olika instrumentgrupper lyssnar mest på. 
 
Det fanns inte heller något signifikant samband mellan valt instrument och den genre som spe-
lades mest där de växte upp. Jämförs figur 8 och figur 9 visas även skillnader i vad responden-
terna lyssnade på när de växte upp och på vad de har valt att fortsätta lyssna mest på själva. 
Exempelvis var det inte många av pianisterna och violinisterna som exponerade för mycket 
klassisk musik i hemmet, däremot lyssnar många på klassisk musik idag. Figur 9 nedan visar 
vilken musik som spelades i hemmet när respondenterna växte upp. 
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Figur 9. Figuren visar vilken genre som spelades mest i hemmet i förhållande till valt instrument. 

5.3.3 Påverkande faktorer för de olika instrumenten 
Cramer’s V var inte signifikativt (p> .05) mellan anledningen till att välja ett instrument och 
det valda instrumentet. Däremot kan det ändå vara intressant att titta på hur olika instrumenta-
lister har valt. I tabell 14 redovisas valet för varje instrument. Tabell 14 visar en stor spridning 
i anledningar till att välja ett instrument. Det finns både likheter och skillnader i valet av instru-
ment bland olika instrumentgrupper. På varje instrument är det många olika anledningar som 
spelar in för instrumentvalet. De tre vanligaste anledningarna var totalt sett instrumentets klang, 
föräldrars uppmuntran och instrumentprovning. Instrumentets klang och föräldrars uppmuntran 
var viktiga inom olika typer av instrument. Instrumentprovning var däremot bara en betydande 
faktor för stråk- och blåsinstrument (i detta fall fiol, cello, klarinett, saxofon och trumpet). För 
cello, slagverk och tuba angavs att de gillade läraren som undervisade på instrumentet. 
 
Bland instrument som sång, bas, piano, trummor och gitarr, som är mer vanliga i pop- och 
rockband angavs att: instrumentet kändes som en utmaning, det gick lätt att spela, uppmuntran 
från musiklärare, instrumentet fanns hemma, de lyssnade på instrumentet och instrumentet syn-
tes i media, som relativt vanliga anledningar. Bland respondenterna var fiol, piano och gitarr/el-
gitarr vanliga instrument. För dessa spelade det roll att en släkting spelade instrumentet. Slag-
verk, blås- och stråkinstrument ingår alla i en symfoniorkester. Resultatet tyder här på att re-
spondenterna som spelade symfoniorkesterinstrument inte hade ett lika stort förhållande till 
instrumentet innan de hade valt sitt instrument, som de som spelade instrument mer vanliga 
inom pop och rock. 
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Tabell 14. Tabellen visar vad de olika instrumentalisterna har angett som viktigast anledning till att de började 
spela sitt instrument. 

 

 
 

5.3.4 Ålders påverkan på instrumentvalet 
Här undersöks om respondenternas ålder när de valde instrument har en påverkan för varför de 
valde instrumentet. Respondenternas åldersspann är 3–25 år för hur gamla de var när de valde 
sitt huvudinstrument. Tabell 15 visar att sambandet mellan variablerna inte är signifikativt p>.1. 
En orsak till detta kan vara att antal respondenter på varje ålder är för litet. 
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Tabell 15. Tabellen visar att sambandet mellan startålder och vald anledning till att börja spela ett instrument 
inte är signifikativt. 

 
 
För att få en tydligare bild kring sambandet stratifieras variabeln startålder. Uppdelningen sker 
utifrån Havnesköld och Mothanders (2009) benämningar av olika stadier under uppväxten som 
presenterades i bakgrundskapitlet. Dessa innefattar skolbarnet (6–12 år), adolescensen (13–19 
år) och vuxenlivet (20 och uppåt). I skolbarnet inkluderas här även förskoleåldern (3–6 år) 
eftersom dessa respondenter hade svårt att avgöra en tydlig startålder. Havnesköld och Mot-
hander menar också att det finns likheter mellan dessa två stadier. Fördelningen av responden-
terna ser ut följande: 3–12 (n=44), 13–19 (n=17) och 20–25 (n=3). Sambandet har här ett bättre 
signifikansvärde p <.1, men är fortfarande inte signifikativt p>.05 (se tabell 11). 
 
Tabell 16. Tabellen visar signifikansvärdet på sambandet mellan åldersgrupperna och anledningar till att börja 
spela ett instrument. 

 
 
Det kan ändå vara värt att lyfta ut skillnader bland grupperna. För den yngsta ålderskategorin 
(3–12 år) var de vanligaste anledningarna till att välja instrumentet instrumentets klang, föräld-
rars uppmuntran och instrumentprovning (se figur 10). 
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Figur 10. Figuren visar de vanligaste anledningarna till att börja spela sitt instrument i åldern 3–12 år. 
 
För ålderskategorin 13–19 år (figur 11) var att instrumentet kändes utmanande vanligaste an-
ledningen till valet av instrument. 

 
Figur 11. Figuren visar de vanligaste anledningarna till att börja spela sitt instrument i åldern 13–19 år. 
 
För de som började spela instrumentet i vuxen ålder (20–25 år) angav instrumentets klang, att 
de lyssnade mycket på instrumentet och att det passade bra till ens personlighet som anledningar 
till att välja instrumentet (Figur 12). 
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Figur 12. Figuren visar anledningarna till att börja spela sitt instrument i åldern 20–25 år. 
 
Utifrån de tre graferna (figur 10, 11 och 12) visar det sig att ju äldre en person är desto viktigare 
blir personliga preferenser och tankar för valet av instrument. Mindre viktigt blir yttre faktorer 
som föräldrar, lärare, instrumentprovning och kö på kulturskola. 

5.3.5 Instrument och socioekonomisk bakgrund 
I tabell 16 redovisas sambandet mellan socioekonomisk status och olika instrument. I testet är 
instrumentgrupperna: slagverk, elbas/kontrabas och trombon inte inkluderade eftersom att end-
ast en av varje respondent har detta som huvudinstrument. Detta gör att det inte är möjligt att 
göra ett ANOVA-test på dessa instrumentgrupper och eftersom det bara är en person per instru-
ment är det svårt att dra några generella slutsatser kring sambandet mellan socioekonomisk 
status och dessa instrument. Tabell 16 visar ett svagt signifikansvärde på p> .1, vilket gör att 
det inte går att dra någon tillförlitlig slutsats kring en socioekonomisk koppling till olika instru-
ment. För detta hade ett p <.05 krävs. 
 
Tabell 16. Tabellen visar sambandet mellan socioekonomisk ställning och olika instrument. 
ANOVA 

Socioekonomisk ställning   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 130,749 12 10,896 ,804 ,644 
Within Groups 650,333 48 13,549   

Total 781,082 60    
 
Figur 13 visar medelvärdet för den socioekonomiska ställningen på varje instrument. Däremot 
gör det höga signifikansvärdet att underlaget inte är tillförlitligt. Vidare forskning behövs för 
att bekräfta ett sådant samband. Figur 13 visar att de som spelar valthorn, trombon, elgitarr och 
trumpet i urvalsgruppen hade en högre socioekonomisk ställning än de andra instrumentalis-
terna när de valde sitt instrument. Lägst socioekonomisk ställning hade de som spelar slagverk, 
tuba och saxofon. 
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Figur 13. Figuren visar ett medelvärde av den socioekonomiska ställningen inom varje instrument. 

5.4 Sammanfattning 
Resultatet visade att släkten och främst föräldrarna kan vara en betydande faktor för att börja 
spela ett instrument. Kompisars utövande var inte lika vanligt som familjens utövande men kan 
ändå anses som en möjlig betydelsefull faktor. Relativt vanligt var att instrumentet fanns i hem-
met innan instrumentvalet. De vanligaste anledningarna till att respondenterna valde sitt instru-
ment var instrumentets klang, föräldrars uppmuntran och deltagande i instrumentprovning. Ge-
nerellt sett började respondenterna spela det instrument de ville men kö på kulturskolan var det 
som hindrade valet mest. 
 
Resultatet visar tydliga könsskillnader i valet av instrument. Instrument som fiol, cello, tvär-
flöjt, valthorn och sång är tydligt dominerade av kvinnor medan gitarr, elgitarr, trummor, bas, 
trumpet och tuba domineras av män. Sambandet mellan instrument och musikalisk genre var 
inte signifikativt. Däremot var pop populärt bland sångare och tvärflöjtister. Klassisk musik var 
vanligt bland pianister och några orkesterinstrument. De respondenter som spelade orkesterin-
strument hade inte ett lika stort förhållande till instrumentet som de som spelade bandinstru-
ment innan de valde sitt instrument, däremot var inte detta samband signifikativt. Sambandet 
mellan startålder och valt instrument var inte heller signifikativt. Resultatet visade indikationer 
på att ju äldre en person är desto viktigare blir personliga preferenser och tankar i valet av 
instrument. Mindre viktigt blir då yttre faktorer som föräldrar, lärare, instrumentprovning, kö 
på kulturskola. Slutligen visar resultatet att det inte går att fastställa sambandet mellan socioe-
konomisk bakgrund och valt instrument som signifikativt. De som valde valthorn, elgitarr och 
trumpet hade en högre socioekonomisk ställning än övriga när de valde sitt instrument. Med 
tanke på den låga signifikansnivån kan detta mönster dock ha uppstått av en slump.  
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Sammanfattningsvis pekar resultatet på att valet av instrument är komplext att synliggöra och 
förklara. Många faktorer har en inverkan och det är svårt att se hur olika variabler samverkar. 
Tydligt är däremot att familj, ålder och kön är bakgrundsfaktorer som kan påverka valet.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som lyfts 
fram berör vanliga faktorer i instrumentvalet, samband mellan instrument och kön, samband 
mellan instrument och socioekonomisk bakgrund, samband mellan instrument och genre samt 
samband mellan startålder och faktorer i instrumentvalet. Därefter förs en diskussion över stu-
diens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt 
behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.   

6.1 Resultatdiskussion 
Här diskuteras resultat och slutsatser från den genomförda studien i relation till studiens syfte, 
frågeställningar och aktuell tidigare forskning. Först diskuteras de mest påverkande faktorerna 
i valet av instrument, vilket svarar till studiens första forskningsfråga. Därefter diskuteras olika 
samband vilket svarar till studiens andra forskningsfråga. 

6.1.1 Viktiga faktorer i instrumentvalet 
Ett flertal faktorer visade sig viktiga i studiens resultat. Instrumentets klang lyftes fram som den 
viktigaste faktorn till att välja instrumentet. Även föräldrars uppmuntran var viktig. Totalt hade 
80% av respondenterna också en släkting som spelade, vilket visar att stöd från familjen kan 
vara viktigt i valet av instrument. Detta stämde överens med tidigare forskning (Chen & Ho-
ward, 2004; Fortney, Boyle & DeCarbo; Rotjan, 2017; Leander & Hudson, 2004; Wiedenfield, 
2012) som visar att många olika faktorer spelar in i valet av instrument. De är alla enade om att 
instrumentets klang var den faktor som spelade störst roll för musikernas val. De menar också 
att stöttande föräldrar var den viktigaste bakgrundsfaktorn till att musiker började spela ett in-
strument. 
 
Vad innebär då att instrumentets klang är den viktigaste faktorn för valet av instrument? Denna 
studie och ett flertal forskningar pekar på att klangen är den viktigaste faktorn. Samtidigt visar 
Kuhlmans studie (2005) att den klang musiker föredrar i klangtester i många fall inte överens-
stämmer med valet av instrument. Vad är det som gör att musiker utvecklar en klangpreferens? 
Är det verkligen instrumentets klang som lockar eller är det sociala faktorer kopplade till in-
strumentet som är viktigt? Kanske anges klangen som en faktor eftersom denna är lätt att be-
nämna och tydligt kan kopplas till instrumentet av musikerna. I Chen och Howards studie 
(2004) angav många respondenter att de valde instrumentet bara för att de tyckte om instru-
mentet. Detta tyder på att musiker kan ha svårt att avgöra varför de valde ett instrument. 
Kuhlman menar att en möjlig förklaring är att musikerna själva inte vet varför de väljer sitt 
instrument och att andra sociokulturella faktorer spelar in i valet.  
 
Resultatet i denna studie visar att en påverkande faktor i valet är att instrumentet passar till en 
personlig image och är identitetsskapande. Kan en del av kulturen kring att förknippa sig med 
ett instrument vara att uppskatta instrumentets klang? Är det så att respondenterna känner en 
vilja att uppskatta klangen för att tydligt vara förknippade med instrumentet? Jørgensen (2006) 
menar att musik är ett sätt att uttrycka sin identitet. Att lyfta fram en uppskattning för ett instru-
ments klang kan vara ett enkelt sätt att identifiera sig med instrumentet. Detta skulle kunna vara 
en förklaring till varför klangen väljs ut som den viktigaste faktorn, trots att klangpreferenserna 
hos testpersonerna inte överensstämmer med det valda instrumentet i Kuhlmans (2005) tester. 
Vad som ingår i att uttrycka identiteten är däremot svårt att veta och denna koppling går inte 
att utläsa från resultatet i denna studie. 
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En ytterligare problematik kring frågeställningen om vilka som är de vanligaste faktorerna i 
valet av instrument är att respondenterna i denna studie ska motivera ett val de gjorde för många 
år sedan. Om de skulle svara på varför de spelar sitt instrument idag kan motiven skilja sig mot 
varför de valde instrument för 15 år sedan. En risk är att deras nutida musikaliska preferenser 
och musikaliska identitet påverkar deras bild av valet av instrument. Jørgensen (2006) menar 
att musikaliska preferenser är något som byggs upp under en lång tid och förändras. En musi-
kalisk identitet kan byggas upp av att lyssna på och utöva musik. Ett klangideal och ett intresse 
för instrumentet vara något som byggs upp under tid. När ett instrument valdes kanske klangen 
var oviktig och kompisarna lockade till att spela instrumentet. För musikhögskolestudenter är 
det troligt att ett starkt intresse för själva instrumentet och musik finns, eftersom de har valt att 
studera vidare inom musik. Ett sätt att utreda om motivet till att välja instrumentet förändras av 
att utöva det är att fråga yngre respondenter. Fortney, Boyle och DeCarbo (1993) frågade hög-
stadieelever och Rotjan (2017) frågade lågstadieelever om varför de valde sitt instrument. Även 
här framkom instrumentets klang som den vanligaste anledningen. Instrumentets klang är alltså 
något som uppges som viktigast bland respondenter i alla åldrar. Instrumentets klang tycks i 
föreliggande studie vara den viktigaste faktorn till att välja ett instrument. 

6.1.2 Samband mellan startålder och faktorer i instrumentvalet 
I analysen mellan respondenternas startålder och varför de valde att börja spela ett instrument 
framkom vissa intressanta samband. Sambanden var däremot inte signifikativa, vilket gör att 
det inte går att bekräfta dessa mönster. Resultatet, som delade upp respondenterna efter Hav-
nesköld och Mothanders (2009) stadiekategoriseringar, visade att ju äldre en person var när den 
började att spela sitt instrument, desto viktigare blev personliga ideal och identitetsskapande i 
valet av instrument. Yttre faktorer som föräldrar, lärare, instrumentprovning och kulturskolans 
utbud blev mindre viktigt. Att instrumentet passade till ens personliga image var exempelvis 
ett alternativ som angavs som viktigt bland de tonåriga och vuxna, men som inte fanns med 
bland den yngsta gruppen. Instrumentets klang var viktig för alla ålderskategorier. Resultatet 
visar alltså ett visst samband mellan startålder och anledning till att välja instrument. Däremot 
är sambandet inte statistiskt säkerställt utan bör utredas vidare i framtida forskning. 
 
Havnesköld och Mothander (2009) menar att barn går igenom olika stadier under deras upp-
växt. Det kan variera vad som är viktigt i de olika stadierna. Både Havnesköld och Mothander 
samt Smedler och Drake (2006) lyfter fram att under tonåren är grupptillhörighet och identi-
tetsskapandet viktigt. Föräldrarnas roll minskar också ju äldre de blir. Jorgensen (2006) lyfter 
fram att musik kan ha en starkt identitetsskapande roll och vara ett sätt att uttrycka sin identitet 
på. Bonde (2009) menar att det är först från tio års ålder som musikaliska preferenser blir mar-
kanta och de grundlägger en egen musiksmak. Zdzinski (1991) kom i sin forskning fram till att 
föräldrar kan spela olika stor roll i olika åldrar. Det samband som resultatet visade i denna studie 
kan alltså styrkas av tidigare forskning och litteratur. Bland de yngsta framkom även argument 
kring att de lyssnade på instrumentet och hade förebilder, vilket kan motsäga tidigare slutsats 
om att en personlig koppling till instrumentet inte är lika viktigt i en lägre ålder. Det är därför 
komplext att dra någon enkel slutsats utifrån resultatet. Antalet respondenter inom varje ålders-
grupp var också ojämnt, vilket försvårar tolkningen av resultatet. Samtidigt finns vissa mönster 
som tycks bekräfta tidigare forskning och litteratur. Resultatet kan på så sätt styrkas av tidigare 
forskning och det kan finnas ett samband mellan startåldern och valet av instrument. Resultatet 
är också motsägelsefullt och sambandet är inte signifikativt. 
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6.1.3 Samband mellan instrument och kön 
Ett tydligt samband i resultatet visades mellan kön och valt instrument. Instrumenten sång, fiol, 
tvärflöjt och valthorn var kvinnodominerade i denna studie. Gitarr, elgitarr, trummor, bas, trum-
pet och tuba dominerades istället av män. Underlaget på varje instrument i denna studie var 
begränsat, men liknande könsuppdelning bekräftas i tidigare forskning. Ett stort antal studier 
(Abeles, 2009; Abeles & Porter, 1978; Delzell och Leppla, 1992; Graham, 2005; Harrison och 
O Neill, 2002; Marshall & Shibazakim, 2011; Bullerjahn, 2016) kommer fram till att många 
har könspreferenser kring instrument. De menar att instrument med ett högre registeromfång 
och som inte låter lika mycket är knutna till tjejer medan instrument med lägre omfång och som 
låter mycket tilltalar pojkar. Könsuppdelningen utifrån register och ljudstyrka stämmer bra 
överens med resultatet i min studie, där många brassinstrument är kopplade till män. Sång, fiol 
och flöjt som är mindre ljudstarka och i ett högre register har valts av kvinnor. Huruvida detta 
är kopplat till social omgivning eller om det är något medfött är svårt att svara på utifrån denna 
studie, däremot kan en diskussion föras kring det.  
 
Resultatet lyfter fram instrumentdemonstration som en viktig faktor i valet av instrument, spe-
ciellt för symfoniorkesterinstrument. Resultatet tyder också på att många inte har några tydliga 
preferenser kring orkesterinstrument sedan tidigare. Utan tidigare musikaliska erfarenheter av 
instrumentet kan de som ska göra valet vara öppna för att ta in andras perspektiv. Resultatet 
skulle i så fall kunna indikera att preferenser kring instrument påverkas av miljön. Tidigare 
studier (Harrison & O Neill, 2002; Marshall & Shibakim, 2011; Bullerjahn, 2016) visar att 
könspreferenser finns från väldigt låg ålder, samtidigt som könssynen på instrumentet påverkas 
av vilken genre instrumentet framställs i. De menar också att könspreferenserna är svagare hos 
yngre barn och drar därför slutsatsen att yttre påverkan har en betydande roll i könspreferen-
serna kring instrumentet. Killian och Satrom (2011) såg också att om personen som demonstre-
rade ett instrument bröt mot befintliga könsnormer kring instrumentet fanns inga könsskillnader 
i instrumentvalen. Tidigare forskning tyder alltså på att social omgivning har en påverkan på 
könsstereotyper. Därför kan förebilder och musiklärare vara viktiga ur ett genusperspektiv och 
påverka valet. För att summera visar resultatet på ett samband mellan kön och instrumentvalet. 

6.1.4 Samband mellan instrument och socioekonomisk bakgrund 
Utifrån tidigare resonemang är det möjligt att miljö och sociokulturell bakgrund har en påver-
kan för synen på olika instrument. Föreliggande studie har utrett hur socioekonomisk bakgrund 
påverkar valet av instrument. Sambandet mellan valt instrument och socioekonomisk ställning 
var inte signifikant i studien, därför går det inte påvisa att eventuella samband inte var slump-
mässiga. På många instrument var det få respondenter, vilket också ifrågasätter validiteten av 
resultatet.  
 
De instrumentgrupper med högst socioekonomisk ställning när de började spela var valthornis-
terna, elgitarristerna och trumpetarna. De med lägst socioekonomisk ställning var tubaister, 
saxofonister, tvärflöjtister och trummisar. Utifrån resultatets statistik var det inte de med lägst 
socioekonomisk ställning valde att börja spela de billigaste instrumenten. Tuba är exempelvis 
ett dyrt instrument i förhållande till gitarr och elgitarr. Däremot har denna  studie inte undersökt 
olika ekonomiska villkor att börja spela ett instrument på respektive hemort. Exempelvis är det 
i vissa kommuner gratis att spela på en kulturskola och kulturskolan lånar ut instrument kost-
nadsfritt. I andra fall kan någon ha tagit privata dyra lektioner och spelat på ett instrument de 
köpt in själva. Jämförs dessa fall kan det ändå bli mer kostsamt att spela ett instrument som till 
inköpspriset är billigare.  
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Majoriteten av respondenterna i studien började att spela det instrument de ville. Detta tyder på 
att respondenterna inte själva kände sig ekonomiskt begränsade i sitt val av instrument. Däre-
mot finns en möjlighet att den socioekonomiska bakgrunden skapade vissa normer kring vilka 
instrument som är socialt accepterade i deras sociokulturella miljö. Något sådant tydligt möns-
ter syntes inte i fördelningen av instrument.  
 
Inom socioekonomisk påverkan på valet av instrument är den tidigare forskning begränsad. 
Alternativet ”Ja, det jag ville spela var för dyrt” fanns med i enkäten som en anledning till att 
respondenterna inte började spela det instrument de ville. Däremot valde ingen detta alternativ. 
I Fortney, Boyle och DeCarbos (1993) studie var kostnaden för att spela ett instrument en på-
verkande faktor i instrumentvalet. Vilka urvalsgruppen representerar verkar på så sätt spela roll 
för den ekonomiska faktorn. I föreliggande studie finns inget belägg att ekonomisk ställning 
skulle ha ett samband med instrumentvalet. Något som tyder på att det inte är en relevant faktor 
för de som väljer ett instrument i Sverige. 

6.1.5 Samband mellan instrument och genre 
I studien undersöktes om instrumenten kan kopplas till de musikgenrer respondenterna har lyss-
nat på. Jämförelsen gjordes både med den genre som spelades mest när de växte upp och den 
genre som de själva har lyssnat mest på. Sambandet mellan valt instrument och musikgenre var 
inte signifikativt, varken när det gällde sambandet till den genre som spelades hemma eller till 
den genre som respondenterna lyssnade på själva. Det var svårt att utifrån resultatet se att den 
genre som spelades mest i hemmet när respondenterna växte upp hade någon tydlig koppling 
till ett instrument. En sådan koppling hade kunnat ge indikationer på om respondenternas soci-
okulturella omgivning har en inverkan på instrumentvalet. Marshall och Shibazakim (2011) 
menar att instrument kan vara associerade med olika genrer, vilket exempelvis kan påverka 
genussynen på instrumentet. Geringers studie (1977) visade att tidigare musikpreferenser hade 
påverkan i instrumentvalet. Samtidigt visar annan forskning (Chen & Howard, 2004) att andra 
faktorer än musikaliska genrepreferenser är viktigare i lägre ålder. De flesta av respondenterna 
i denna studie började att spela innan tonåren. Uppmuntran från föräldrar och sociala faktorer 
visade sig viktigare än musikaliska genrepreferenser. 
 
Överlag var pop den vanligaste genren. Det gick exempelvis inte tydligt att se att i hem där 
klassisk musik spelades mycket spelade respondenterna instrument som används inom klas-
siska musik. Sambandet mellan instrumentet och den genre som respondenterna själva lyssnar 
mest på var inte heller signifikativt. Här fanns ändå ett mönster kring att klassisk musik var 
vanligt bland pianister och några orkesterinstrument. Detta kan förklaras av att dessa instrument 
ofta utövas inom klassisk musik. Bland sångare var det vanligast att lyssna på pop. Rock var 
också relativt vanligt bland gitarristerna. Detta kan tyda på att respondenterna lyssnar på den 
genre de själva utövar. Däremot var resultatet spritt och svårt att tyda. Det var inte heller så att 
den genre de hade vuxit upp med i hemmet speglade den genre de lyssnar mest på själva. Den 
genre de exponerades för under uppväxten tycks därför i denna studie visa något större samband 
med instrumentvalet, även om sambandet heller inte helt kan förkastas. Något samband mellan 
valt instrument och genre visade sig inte i resultatet och går inte att säkerställa. 
 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som är viktigast i instrumentvalet för mu-
siklärarstudenter. Studien letar också efter samband mellan olika faktorer och olika instrument. 
De forskningsfrågor som har använts är: Vilka var de mest framträdande faktorerna för valet 
av musikinstrument bland musikhögskolestudenter? Finns det samband mellan framträdande 
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faktorer och att välja ett visst instrument? Syftet var med andra ord att kartlägga och skapa en 
generell bild av vad som påverkar musiklärarstudenters val av instrument. Utifrån tidigare 
forskning skapades en enkät med olika påverkansfaktorer i instrumentvalet. Studien intresse-
rade sig mer för att översiktligt se vilken faktor från tidigare forskning som hade störst påver-
kan, snarare än att tolka och undersöka djupare processer i valet för enstaka individer. 

Den teoretiska grunden i studien är positivismen med en objektivistisk kunskapssyn. Bryman 
(2011) lyfter fram att positivismen har en värderingsfri objektiv kunskapssyn. Det innebär en 
absolut kunskapssyn som inte handlar om att tolka och värdera. Med detta som grund använder 
sig studien av en kvantitativ forskningsmetod. Inom kvantitativa studier används ett naturve-
tenskapligt synsätt som går väl i hand med positivismen och en objektiv kunskapssyn menar 
Bryman. En annan viktig del i kvantitativa studier är att skapa generaliserbara data. I och med 
en objektiv kunskapssyn och en strävan efter att skapa generaliserbara data passar de teoretiska 
utgångspunkterna bra till studiens syfte. 

Föreliggande surveystudie gjordes i form av att skicka ut en webbenkät. Stoop och Harrison 
(2012) menar att en surveystudie handlar om att genom ett urval skapa en representativ bild av 
en större population. På så sätt kan en enkätstudie anses vara passande i sammanhanget. Här är 
också studiens validitet och reliabilitet relevant. Genom att respondenter endast valts ut från en 
musikhögskola kan det ifrågasättas om urvalet ger en representativ bild. Samtidigt har respon-
denterna en geografisk spridning från många delar av landet. Däremot kan en specifik musik-
högskola lockar vissa personlighetstyper och exkluderas av andra. Surveystudier kring instru-
mentval har genomförts tidigare (exempelvis Chen & Howard, 2004; Fortney, Boyle & 
DeCarbo, 1993). Surveystudier kring instrumentvalet på musiklärarstudenter i Sverige finns 
inte i samma utsträckning, vilket kan motivera studien. Studiens resultat hade gynnats av fler 
respondenter för att kunna skapa fler valida samband. På så sätt kan forskningsdesignen ha sina 
brister eftersom den är beroende av många respondenter för att kunna ge ett tillförlitligt resultat. 
Leander och Hudson (2004) menar också att antalet respondenter var för få i deras studie vilket 
begränsade resultatets slutsatser. De flesta tidigare studierna kartlägger fördelningar och skill-
nader, men många kan ha svart att svara på varför det ser ut som det gör. Chen och Howard 
(2004) menar att det är svårt att utifrån en enkätstudie förstå det komplexa sambandet mellan 
olika faktorer. Detta eftersom det finns så många möjliga parametrar som kan spela en roll och 
enkätstudier kan inte undersöka vilken faktor som påverkar den andra. 
 
Studien hade begränsade tidsramar, vilket gjorde att antalet respondenter blev begränsat. 
Många av enkätfrågorna hade också många olika svarsalternativ. Underlaget inom vissa vari-
abler blev därför ganska tunt. Exempelvis var respondenterna fördelade på 16 olika instrument 
och endast en respondent spelade trombon. Med det underlaget är det svårt att skapa en generell 
bild av trombonisters orsak att välja ett instrument. En pilotstudie genomfördes även innan en-
kätutskicket i form av ett test-retest. Testet gav ett högt Kappa-värde och visade att enkätens 
utformning var tydlig. Detta styrker studiens validitet. Genom univariata och bivariata analyser 
gick det att se vissa mönster och samband. Däremot var många av sambanden inte signifikativa, 
delvis på grund av för många alternativ fördelade på för få respondenter. Inga multivariata ana-
lyser gjordes, därför kan det inte heller uteslutas att de samband som uppkom genom bivariata 
analyser var falska menar Bryman (2011). Analyserna i en enkätstudie förklarar inte heller or-
saken till sambanden utan bara uppmärksammar sambanden enligt Bryman. Syftet var med 
studien däremot endast att undersöka samband och inte förklara sambanden. Experimentella 
eller longitudinella studier skulle kunna ge en bättre förståelse i vilken faktor som påverkar den 
andra menar Bryman. En kvalitativ forskning med ett mer tolkande perspektiv skulle möjligen 
kunna ge en djupare bild av och insikter i hur fortsatt kvantitativ forskning kan bedrivas. Andra 



 48 

typer av metoder är därför möjliga för att undersöka ämnesområdet. Däremot fungerade studi-
ens metod för att besvara syftet utifrån de ramar som fanns. Utifrån studiens genomförande kan 
därför de teoretiska och metodologiska valen anses vara lämpliga. 

6.2 Arbetets betydelse 
På grund av hur urvalet är gjort och storleken på urvalet är det svårt att generalisera de slutsatser 
som framkommit. Däremot visar resultatet på vissa intressanta tendenser som kan ligga till 
grund för vidare forskning inom området. Detta diskuteras mer under 6.4 fortsatt forskning. För 
mig själv som blivande musiklärare och för andra musiklärare på musik- och kulturskolor runt 
om i landet kan arbetet ha betydelse. Många kulturskolor i Sverige har svårt att få ett bra elev-
underlag på många orkesterinstrument. En förståelse för hur eleverna gör sina val och vad som 
är viktigt för att få elever kan vara givande i diskussionen kring hur nya elever kan rekryteras.  
 
Studien visar exempelvis på stora könsskillnader mellan olika instrument. Killiam & Satrom 
(2011) menar att könet på den som demonstrerar instrumentet kan motverka denna uppdelning. 
Genom att kulturskolor är medvetna om könet på den de anställer som lärare eller vem som 
demonstrerar ett instrument, kan de på så sätt locka elever från fler kön på varje instrument. 
Föreliggande studie visar också att instrumentdemonstrationen är en viktig faktor för yngre och 
för de som spelar symfoniorkesterinstrument. En annan slutsats är att föräldrars stöd är väldigt 
viktigt i valet av instrument. Att inkludera föräldrar vid exempelvis instrumentprovningar eller 
konserter kan därför vara en bra investering. Lilliedahl och Georgii-Hemming (2009) menar att 
föräldrarna generellt är nöjda om det inte uppstår ekonomiska, praktiska eller administrativa 
problem för dem. Att se till att föräldrarna inte tycker att det verkar omständigt att börja spela 
ett instrument kan vara något som lockar dem. 
 
Det framkom också att det var vanligt att instrumentet respondenterna valde att spela redan 
fanns hemma. Detta tyder på att en tidigare koppling till instrumentet är viktig. Det kan också 
vara viktigt att det är enkelt för föräldrarna att deras barn börja spela instrumentet. Den viktig-
aste faktorn till att eleverna valde instrumentet var instrumentets klang. I diskussionen fördes 
ett resonemang kring vad detta innebär och att det kan skilja sig. Något jag som musiker och 
musiklärare kan ta åt mig är att när jag visar upp mitt instrument är det viktigt att jag spelar 
med kvalité. Det kan locka intresse och bidra till att instrumentets klang uppfattas som bra. En 
sista slutsats är att elevernas ålder kan påverka vad som skapar intresse. De yngre är öppna för 
mycket och här kan en kompis eller en rolig lärare vara viktigare än om instrumentet anses som 
coolt eller inte. Bland de äldre gäller det däremot att få dem att identifiera sig med instrumentet 
och kulturen kring det hela. Ett socialt sammanhang eller en häftig konsert kan skapa mening 
för den ålderskategorin. Detta kan ha en generell betydelse för hur kulturskolor kan möta och 
rekrytera barn i olika åldrar. 
 
Resultatet visade att på många instrument finns ingen tydlig förebild eller något förhållande till 
instrumentet på förhand. Diskussioner och vidare forskning kring studiens slutsatser kan även 
vara relevant för public service, konsertarrangörer på och för skolor och annan media i arbetet 
kring att bryta mot könsnormer och att främja en musikalisk bredd. Detta beroende på om dessa 
aktörer har en vilja av att befolkningen ska utöva musik och spela instrument. Däremot kan 
studien inte ligga som samhällsvetenskaplig forskningsgrund för några större beslut eftersom 
att det är en liten studie och många samband inte är signifikanta.  

6.4 Fortsatt forskning 
Liksom tidigare forskning (Chen & Howard, 2004; Fortney, Boyle & DeCarbo; Rotjan, 2017; 
Leander & Hudson, 2004, Wiedenfield, 2012) framkom av resultatet att instrumentets klang är 
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den viktigaste faktorn till att välja instrument. Studien har däremot inte utrett vad som skapar 
ett klangideal och vad som innefattas i detta. Vidare longitudinell, experimentell eller kvalitativ 
forskning kring denna instrumentets klang skulle därför vara intressant. Mer begränsat är forsk-
ningen kring hur socioekonomisk bakgrund påverkar instrumentvalet. Studien gav här inget 
signifikativt underlag och de skillnader som uppkom var svårtydda. Möjligt är att andra faktorer 
spelar större roll än just socioekonomisk bakgrund. Detta samband skulle därför behöva fortsatt 
forskning för att kunna förkastas eller bekräftas. 
 
Som tidigare nämnt visade resultatet på ett flertal intressanta mönster. Studier i större skala 
skulle kunna utreda dessa samband, exempelvis hur olika instrument är kopplade till genrer. De 
faktorer som var svårast att jämföra på grund av ett att stort antal alternativ inom varje variabel 
var om anledningen till att välja ett instrument skiljer sig mellan olika instrument. Här skulle 
en nationell studie vara intressant. I arbetets betydelse fördes en diskussion kring att de påver-
kansfaktorer som är viktiga för varje instrument skulle kunna vara givande för svenska kultur-
skolor. Därför skulle fortsatt forskning i större skala vara intressant inom detta område. 
 
Slutligen skulle det vara intressant att jämföra de faktorer som är påverkande i valet av musik-
instrument med påverkande faktorer i valet av andra fritidsaktiviteter, exempelvis valet av en 
sport. Är det andra faktorer som är viktiga när någon väljer att börja spela fotboll? Varför finns 
det eventuella skillnader? Kanske skulle dessa mer generella gemensamma egenskaperna kunna 
användas i grundskolan för att motivera och engagera elever. 
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Bilaga 2. Slutgiltig enkät 
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