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Sammanfattning  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka motivationsfaktorer som varit viktiga 

för musikhögskolestudenter när det gäller musikutövande och musikstudier. Syftet är även att 

undersöka om några samband finns gällande kön, huvudinstrument och genre i relation till 

motivationsfaktorerna. Områdesorienteringen belyser olika synsätt på området och definit-

ioner av begreppet motivation. Den tidigare forskningen lyfter vidare fram tidigare studier på 

området som visar att bland annat lust, elevinflytande, lärare och musik inom familjen kan 

vara viktiga motivationsfaktorer till musikutövande och till att delta i musikundervisning. Stu-

diens forskningsfrågor undersöks med hjälp av ett kvantitativt angreppssätt i form av en enkät 

där olika bakgrundsfaktorer kartläggs och respondenterna svarar på frågor om motivation och 

förhåller sig till påståenden av Likert-typ. I enkäten lämnade respondenterna även vissa 

fritextsvar som har krävt en kvalitativ behandling i form av tematisk analys. Resultatet visar 

på flera vanliga motivationsfaktorer, så som lust, förebilder och utbildningar och flera signifi-

kativa samband gällande bakgrundsfaktorerna kön, huvudinstrument och genre i relation till 

motivation hittades. Studiens resultat bekräftar till viss del tidigare forskning. På grund av stu-

diens urvalsmetod kan dock inga generaliseringar göras utifrån studiens resultat. Diskuss-

ionen belyser bland annat gränslandet mellan yttre och inre motivation. Arbetets titel är ett ci-

tat ur det insamlade fritextmaterialet. 

 

Nyckelord: motivation, musikhögskolestudenter, kvantitativ forskning, enkät, kön, instru-

ment, genre. 

 

Abstract 

The purpose of the present study is to examine what motivates Music College-students in 

their musicianship and in their choice to study music. The purpose is also to examine whether 

there are any significant connections between factors such as gender, primary instrument or 

genre in relationship to motivation. Chapter two presents different views on the subject moti-

vation, with the help of relevant literature and earlier studies. Earlier studies show that desire, 

student participation, teachers, and music in the family are important motivational factors. 

The research questions are examined with a quantitative method where a poll was used to 

gather the data. Some qualitative data was also collected, through free text answers written by 

the participants. The participants answer questions about background factors and fill in Likert 

scales that measure different motivational attitudes. The results show that, among others, de-

sire, role models and education are common motivational factors. Several significant connec-

tions between gender, primary instrument and genre in relationship to motivation was found. 

The result confirms earlier studies in some ways. Due to the method used to select the partici-

pants, no generalizations towards the total population can be made from presented results. 

The discussion lifts questions about what the distinction between intrinsic and extrinsic moti-

vations are. The title is a quotation from one of the free text answers. 

 

Keywords: motivation, music students, quantitative research, survey, gender, instrument, 

genre. 
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för författarens val av intresseområde samt en ingång till det problem-

område som studien ämnar undersöka i underrubrikerna 1.1 Valt intresseområde och 1.2 Pro-

blemområde. 

1.1 Valt intresseområde 
I mitt kommande yrke som musiklärare är det av stort intresse för mig vad som motiverar ele-

ver till att spela musik och till att delta i musikundervisning, för att jag som lärare ska kunna 

bidra till ett ökat engagemang för att musicera. I min egen musikaliska bana har exempelvis 

samspelet med andra varit en av mina största drivkrafter, ända sedan jag på högstadiet plock-

ade upp gitarren och började spela i olika band. De specifika anledningarna till att en individ 

börjar och fortsätter spela musik är rimligen lika många som det finns musicerande männi-

skor, men vissa generella typer av drivkrafter har ändå kunnat identifieras i tidigare forskning 

och litteratur. Dessa drivkrafter kategoriseras ofta som olika typer av inre eller yttre motivat-

ion (Deci & Ryan, 2000; Fostås, 2002; Hallam, 1998). I en artikel ur Pedagogiska magasinet 

diskuterar Dahlbeck, Widén och Håkansson (2019, maj) lärares och skolvärdens engagerande 

roll i elevernas utvecklande av motivation. Författarna menar att lärare löper en risk att främst 

anpassa sin undervisning efter de elever vars erfarenheter liknar lärarens. Författarna menar 

vidare att för att stävja denna tendens krävs att alla elevers tidigare erfarenheter belyses och 

tas på allvar. Undervisning som anknyter till ämnen som eleverna kan relatera till utanför sko-

lan samt att eleverna får ha inflytande i undervisningen bidrar till både engagemang, motivat-

ion och självförtroende hos eleverna, menar Dahlbeck, Widén och Håkansson. Detta har fått 

mig att börja reflektera kring och vilja veta mer om olika motivationsfaktorer. 

1.2 Problemområde  
Musiklärayrket är ett mångfasetterat yrke och som lärare möter vi elever i en mängd olika 

kontexter och undervisningsformer. En utmaning som alla undervisningsformer bjuder är att 

motivera elever, eller kanske snarare undvika att skapa omotiverade elever. En av dessa olika 

undervisningsformer och lärarroller är som instrumentallärare inom den frivilliga skolformen 

kulturskolan, som i vissa fall går under namnet musikskolan. Jag har i min egen musikaliska 

bana aldrig deltagit som elev i den typen av undervisning, men under min utbildning på mu-

sikhögskolan har jag sett kulturskolan från lärarperspektiv – då jag både praktiserat och vika-

rierat på olika kulturskolor. Jag har då märkt att rekryteringen av nya elever samt konsten att 

motivera de som redan spelar att fortsätta, är en ständig utmaning på många arbetsplatser. 

Schenck (2000) framhäver att många av oss som på ett eller annat vis valt musiken som yrke, 

ofta genom hela livet har haft en stark identitetskoppling till just musiken, men att så inte all-

tid är fallet för våra elever. I många fall är musiken i elevernas liv ”endast” en av många fri-

tidsaktiviteter. För att på ett professionellt sätt möta och motivera elever på helt skilda ambit-

ionsnivåer och med olika erfarenheter, menar Schenck att vi som lärare måste kunna identifi-

era oss med vad det är eleverna har för mål med sitt musicerande och inte bara utgå från vad 

som motiverade oss själva när vi började spela. Svenska kommunförbundet (1984) framhäver 

att oavsett förutsättningar, erfarenheter och mål hos en elev, så kan lusten och längtan till mu-

siken vara lika stor.  För att utvecklas inför min kommande yrkesroll är jag därför intresserad 

av att undersöka och lära mig mer om olika motivationsfaktorer. I och med en studie av detta 

område hoppas jag även kunna bidra till en ökad förståelse för vad som motiverar människor 

att utöva musik och genom detta även bidra till att belysa aspekter av elevrekrytering. 
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1.3 Arbetets disposition 
Arbetet inleds med författarens ingång till det valda ämnet, vilket följs av en bakgrundsorien-

tering med både litteratur och tidigare forskning på området motivation. I kapitel 3 presenteras 

de vetenskapsteoretiska perspektiv vilka arbetet vilar på. I kapitel 4 genomlyses de metod-

mässiga aspekterna av studien och vissa statistiska begrepp och analysmetoder förklaras. Ka-

pitel 5 redovisar resultaten av det insamlade och analyserade materialet, vilket sedan diskute-

ras i relation till bakgrundslitteratur och tidigare forskning i kapitel 6.  
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2 Områdesorientering 
I följande kapitel beskrivs litteratur gällande området motivation samt tidigare forskning på 

området. För att finna tidigare forskning har exempelvis databasen OneSearch och Google-

sökningar filtrerat till vetenskapliga artiklar använts. Sökord som har använts är bland annat 

motivation, music, reasons for playing och kombinationer av dessa. 

2.1 Perspektiv på området 
Här presenteras litteratur som belyser olika aspekter av området motivation. Litteraturen pre-

senteras med underrubrikerna 2.1.1 Olika syn på begreppet motivation och 2.1.2 Lärares mål 

kontra elevers motivation. 

2.1.1 Olika syn på begreppet motivation 

Edward L. Deci och Richard M. Ryan (2000) vid Universitetet i Rochester har, genom flera 

studier av motivationspåverkande faktorer, utvecklat den så kallade Self-determination theory, 

oftast förkortat till SDT. SDT kan, i korthet, beskrivas som en teori gällande vilka olika sor-

ters motivation och drivkrafter som driver människor till olika handlingar. Inom teorin skiljer 

forskarna mellan intrinsic motivation och extrinsic motivation, det vill säga inneboende/inre 

och yttre motivation. Forskarna menar att dessa motivationstyper och hur de påverkar männi-

skor skiljer sig radikalt från varandra. Andra ord för att beskriva motivationstyperna är auto-

noma respektive kontrollerade beteenden. Ett typexempel på inneboende motivation, menar 

Deci och Ryan, är när barn tar sig för att utforska och lära sig saker utan uppenbar vetskap om 

belöning (Deci & Ryan, 2000, s. 70). Hallam (1998) beskriver, kortfattat, den inre motivat-

ionen som att individen finner meningsfullhet i en uppgift och känner en tillfredsställelse i ut-

förandet av densamma. Även Fostås (2002) menar att det finns inre och yttre motivation och 

att elever utifrån antingen inre eller yttre motivation är förhandsmotiverade. Fostås menar vi-

dare att skillnaden mellan inre och yttre motivation kan definieras som att en inre motiverad 

person ser handlingen i sig som en belöning (handlingsbelöning), medan en yttre motiverad 

person ser konsekvensen av handlingen som belöning (konsekvensbelöning). Exempel på kon-

sekvensbelöning, som författaren ger, kan vara bra betyg, gåvor eller respekt och beundran 

(Fostås, 2002, s. 207). Deci och Ryan menar vidare att den inre motivationen är utgångsläget 

för människor, men att det enligt deras forskning är uppenbart att dessa inre motiverade ten-

denser kräver stöttande miljöer för att underhållas. I ickestöttande miljöer finns istället risk för 

att denna motivation stävjas. Även Fostås diskuterar vikten av att lärare tar tillvara på elevers 

förhandsmotivation. Deci och Ryan menar att exempel på yttre motivation är att agera utifrån 

hopp om belöning eller rädsla för att bli straffad. Deci och Ryan menar vidare att bland annat 

belöningar, hot och deadlines kan hämma den inneboende motivationen. Vidare menar Fostås 

att det i många situationer är svårt att helt definiera om det rör sig om yttre eller inre motivat-

ion. Som exempel på detta beskriver författaren att i en samspelssituation kan både musikupp-

levelsen och känslan av tillväxt kännas som en belöning för eleven, samtidigt som konse-

kvensbelöning i form av social acceptans och andras beundran kan vara lika gällande (Fostås, 

2002, s. 206).  

 

Deci och Ryan (2000) har vidare delat upp villkoren för inneboende motivation hos männi-

skor i tre centrala behov: competence, autonomy och relatedness. Competence kan översättas 

till kompetens, autonomy till självständighet/självgående. Med relatedness menas att känna 

behörighet med andra, vilket Fostås (2002) å andra sidan kategoriserar som en konsekvensbe-

löning kopplad till yttre motivation. Ännu en variant är Hallams (1998) indelning, där social 

motivation ses som en egen kategori. Kännetecknet för denna motivationstyp är, enligt Hal-

lam, en strävan efter att bli socialt uppskattad eller accepterad och exempel på denna typ av 
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motivation är när en elev får beröm av någon som den ser upp till och får stärkt självförtro-

ende eller att ett uppträdande inför publik ger känslan av bemästrande. Vidare har Deci och 

Ryan kommit fram till fem typer av motiverat beteende. De radar upp dem i en skala från ett 

totalt externt eller yttre kontrollerat beteende till ett helt självgående, inre motiverat sådant. 

Det minst självgående och mest externt kontrollerade beteendet kallar de kort och gott för ex-

ternally regulated, det vill säga externt reglerat. Denna typ av motivation grundar sig i viljan 

att tillfredsställa ett krav utifrån för att exempelvis bli belönad, utan eget intresse av den fak-

tiskt utförda uppgiften. Detta går hand i hand med vad både Hallam och Fostås kort och gott 

kallar för yttre motivation och som Fostås vidare beskriver som konsekvensbelönande. Nästa 

grad av motivation, enligt Deci och Ryan (2000) är introjected regulation. Deci och Ryan tar 

upp ego-förknippade aktiviteter som exempel – att den motiverade känner att den måste visa 

upp vissa kunskaper eller beteenden för att inte hamna i dålig dager eller för att slippa dåligt 

samvete. Den motiverade känner dock inget egentligt eget intresse av handlingen i sig. Det 

Hallam kallar för målrelaterad motivation går till viss del att jämföra med introjected regulat-

ion. Hallam menar att den målrelaterade motivationen är tvådelad, där vissa individer motive-

ras av att lyckas medan vissa individer motiveras av att inte misslyckas. Författaren menar vi-

dare att de som drivs av att inte misslyckas strävar efter att inte tappa anseendet. Här finns en 

stark beröringspunkt med driften att inte skada egot gällande introjected regulation. Enligt 

Deci och Ryan är nästa form av yttre påverkad motivation regulation through identification. 

Denna typ av motivation ses som mer självbestämd, där individen inte drivs av rädsla för 

straff eller hopp om en omedelbar belöning utan accepterar och medvetet identifierar sig med 

ett beteende för att den inser att det exempelvis gynnar ett långsiktigt mål. Nästa steg av ex-

tern motivation, som kan ses som en utveckling av identifierad reglering är integrated regu-

lation, i vilken individen på ett mer djupgående sätt har värderat och likställt ett beteende med 

andra personliga värderingar och beteendet har accepterats som en del av personen. Deci och 

Ryan menar att denna typ av motivation på många plan är lik den inneboende motivationen 

och att det som skiljer dem åt är att den inom den integrerade motivationen ändå finns en 

tanke hos individen om ett positivt utfall på lång sikt och att beteendet i sig inte är intressant 

för individen. Deci och Ryan menar emellertid att vissa forskare ser både identifierad och in-

tegrerad motivation som autonoma motivationer. Det som Fostås kallar för konsekvensbelö-

ning innefattar aspekter av alla dessa externa regleringar. Författaren radar upp exempel 

såsom ärofyllt rykte, respekt, beundran, social acceptans och gåvor som exempel på åtråvärda 

belöningar (Fostås, 2002, s.207). Den mest autonoma motivationsformen är, enligt Deci och 

Ryan den inneboende motivationen, som har beskrivits tidigare i denna text. Enligt Deci och 

Ryan (2008) finns mycket forskning som pekar mot att de som drivs av autonoma regle-

ringar/inre motivation ofta bibehåller en stabilare psykisk hälsa och tenderar att fortsätta vara 

aktiv längre inom sitt område och generellt bibehåller hälsosammare vanor, jämfört med de 

som drivs av yttre motivationstyper. Hallam lyfter även andra möjligen negativa aspekter av 

yttre motivation i och med att när en yttre motiverande faktor tas bort så försvinner ofta moti-

vationen helt hos den individ som tidigare reglerats av den.  

2.1.2 Lärares mål kontra elevers motivation 

Hanken och Johansen (2013) menar att instrumentallärare tenderar att ha olika utgångspunk-

ter om vad som är det viktigaste i musikundervisning och att detta genererar olika syn på vil-

ket sorts ämne musikämnet är. Schenck (2000) menar att musiklärare i många fall själva un-

der en stor del av sitt liv och uppväxt har haft en stark identifikation med musiken och att 

målsättningar med undervisningen ofta bottnar i vad läraren själv upplevde som viktigt när 

hen var yngre. Författaren menar även att lärares egna lärarförebilder ofta blir en mall för 

undervisningen, men att yrket kräver att lärare måste kunna identifiera sig med och möta ele-

ver på många olika ambitionsnivåer och att de egna referenspunkterna då blir otillräckliga. 



 

 9 

Hanken och Johansen radar vidare upp olika exempel på inställningen till musikämnet. För-

fattarna menar att en vanlig syn är att musiken är ett färdighetsämne, där fokus ligger på ett 

hantverksmässigt bemästrat utövande. Även Schenck (2000) menar att instrumentallärares 

mål inte sällan, medvetet eller omedvetet, har en tendens att handla om instrumentspecifika 

framsteg, medan eleverna ofta har mål som mer tangerar de sociala och upplevelsemässiga bi-

tarna av musicerandet, exempelvis att träffas och spela tillsammans. Detta gränsar till vad 

Hanken och Johansen skriver gällande musik som trivselämne. Författarna menar att denna 

ämnessyn historiskt har betonat mycket av kulturskolans verksamhet och det innebär ett fokus 

på att bygga motivation hos elever genom samhörighet och en god social miljö, vilket priori-

teras framför prestation och tekniska framsteg på instrumenten. Ett annat sätt att se på musik-

ämnet är, enligt Hanken och Johansen, att ämnet är musiskt. Denna ämnessyn fokuserar mer 

på uttryck och upplevelser av musik. Kreativitet, komposition och improvisation är andra vik-

tiga komponenter inom denna ämnessyn.  

 

Fostås (2002) framhäver att repertoar som är så pass nära elevens nuvarande tekniska nivå att 

den möjliggör för eleven att redan tidigt i instuderingen spela expressivt gynnar den inre mo-

tivationen. Hallam (1998) framhäver också vikten av att en uppgift ligger på en lagom svårig-

hetsnivå och den bör enligt författaren varken vara för enkel eller för utmanande, för att 

främja inre motivation. Även Schenck (2000) menar att när elever får spela utan att behöva 

fokusera på nya tekniska utmaningar sker en fördjupning – vilket föder självförtroende och 

säkerhet i spelet vilket även tillåter eleven att spela med mer uttryck, större inlevelse och där-

med få en större musikupplevelse. Schenck menar vidare att om den tekniska utvecklingen på 

instrumentet premieras för mycket i repertoarvalet finns en risk att eleven aldrig hinner ikapp 

sin repertoar och ständigt får kämpa med sådant som hen ännu inte kan spela. Även Svenska 

kommunförbundet (1984) resonerar att viljan att göra tekniska framsteg inte får gå utöver be-

hovet av att skapa en förtrogenhet med den tekniska nivå som är aktuell för tillfället. Schenck 

menar vidare att om balansen i undervisningen tippar mot de tekniska framstegen och eleven 

hela tiden får kämpa, så riskerar den så kallade jag-kan-känslan (Schenck, 2000, s. 54-55) att 

gå förlorad. Författaren beskriver vidare jag-kan-känslan som upplevelsen av att lyckas bra 

med något, vilket föder en lust och förväntan om att få möjlighet att lyckas igen. Detta går 

hand i hand med det Deci och Ryan (2000) menar är ett basalt behov för utvecklande av inre 

motivation, nämligen känslan av kompetens. Schenck beskriver det som att ”framgång kan 

föda framgång” (Schenck, 2000, s. 54) och att många elever motiveras av exempelvis ett 

lyckat framträdande eller konsert. Paralleller kan här dras till det som Hallam kallar för social 

motivation, där upplevelsen av att spela framför publik kan kännas som en belöning. Fostås 

tar å andra sidan även upp andra aspekter av repertoar som motivationsskapande, där reper-

toar med ett tydligt fokus på specifika utvecklingsområden hos eleven kan verka motiverande. 

Författaren menar även att få spela de låtar som eleven själv önskar ofta står högt på elevers 

prioritering, vilket även resultatet i undersökningar av både Markensten (2006), Carlsson 

(2003) och SMOK (2002) visar. Valmöjligheter samt att läraren tar hänsyn till känslor och 

viljor hos elever är även faktorer som, enligt Deci och Ryan, gynnar den inre motivationen.  

 

Schenck (2000) tar vidare upp exempel på att instrumentallärares mål och fokus med under-

visningen ofta kan skära sig med elevens egna mål med musicerandet. Bland annat skriver 

författaren om en blockflöjtsgrupp där samtliga deltagare uttryckt att de endast ville fortsätta 

spela blockflöjt, om de fick göra det i samma ensemblegrupp som tidigare (Schenck, 2000, s. 

26-27). Författaren tar även upp andra exempel på när målprioriteringarna skiljer sig mellan 

lärare och elever. Schenck beskriver en konkret improvisationslektion ur författarens egen 

karriär som lärare, där han i en pågående improvisation valde att plocka bort en skalfräm-

mande ton från en av ensembledeltagarnas instrument. Ensembledeltagaren uttryckte att hen 
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för alltid tappat sin spelglädje och Schenck insåg att det viktiga för deltagaren var inte att 

spela ”rätt” toner – utan glädjen, entusiasmen och musikupplevelsen (Schenck, 2000, s.16). 

2.2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning på området. Forskningen presenteras med hjälp 

av underrubrikerna 2.2.1 Forskning gällande motivation och kulturskolan, 2.2.2 Forskning 

gällande motivation och högre musikutbildningar samt 2.2.3 Forskning gällande samband. 

2.2.1 Forskning gällande motivation och kulturskolan 

I en kvantitativ enkätstudie av Sveriges Musik- och Kulturskoleråds (SMoK) (2002) med 

syfte att få mer kunskaper kring musicerande hos ungdomar samt öka kunskapen gällande 

vilka förväntningar de har kring sitt musicerande, framkommer vissa för föreliggande studie 

intressanta resultat. Undersökningens metod bestod av kvantitativa enkäter och kvalitativa 

gruppintervjuer med både ungdomar som musicerar och ungdomar som inte musicerar – eller 

som har valt att sluta spela ett instrument i kulturskolan. SMoK delar in sina grundfrågor i sju 

underkategorier: Prioritering (varför ungdomarna väljer att spela), förutsättningar, instru-

mentval, lärande (formellt och informellt), skolor (formellt lärande), förebilder och inspirat-

ion, musik som yrke. I resultatet framgår, bland annat, att det som är viktigast för eleverna är 

möjligheten till utveckling av sin talang, helst genom musik som de tycker om. Resultatet från 

Greens (2008) studie, med syfte att kartlägga huruvida musiklärares mål med undervisningen 

stämmer överens med elevernas mål, visar liknande resultat. En stor skillnad mellan elevernas 

eget musicerande utanför skolan gentemot den musikundervisning de får är att utanför skolan 

väljer eleverna oftast repertoaren själva – medan lärarna väljer repertoaren i den formella 

undervisningen. Vidare visar SMoKs resultat att även samarbete med duktiga lärare visade sig 

vara viktigt i många elevers ögon. Det som visade sig ha lägst prioritet var nyttoaspekter, 

självförtroende och att framföra musiken inför publik. SMoK undersökte även vad lärarna tror 

är viktigast för eleverna och det visade sig att överenstämmelsen mellan lärarnas och elever-

nas svar var ganska god. Det vanligaste angivna skälet till musicerande visade sig vara Lust, 

vilket 85 % av studiens tillfrågade angav. Resultatet visar även att lärares sätt att undervisa 

samt inställning är av stor vikt för upplevd lust hos eleverna. Lärare visade sig även ofta 

anges som exempel på musikaliska förebilder, där det visade sig finnas ett samband mellan de 

musikaliska förebilderna och lusten att utvecklas. SMoK diskuterar begreppet lust vidare uti-

från de intervjuer som genomförts och menar att lust och inspiration är avhängiga varandra 

och att det finns inre och yttre inspiration, där den inre springer ur eget skapande och den yttre 

framkommer genom upplevelse av exempelvis lärare, föräldrar eller andra musiker som spe-

lar. Föräldrar och kamrater som spelade samt tillgång till instrument visade sig vara vanliga 

anledningar till att börja spela just elevernas valda instrument. Även studiens design och me-

tod är av intresse för föreliggande studie.  

 

I en fallstudie av Mörbylånga musikskola undersöker Carlsson (2003) via enkäter och inter-

vjuer tankar hos ungdomar gällande kulturskolans verksamhet. Carlsson vände sig till både 

elever som i nuläget spelar på musikskolan, elever som tidigare har spelat på musikskolan och 

elever som inte varken spelar eller har spelat på musikskolan. I enkäten fick eleverna även 

ange fritextsvar och Carlsson drar bland annat slutsatsen att de elever som fortfarande spelar i 

musikskolan genomgående beskrev verksamheten i positiva ordalag, vilket Carlsson menar 

skulle kunna bero på att de eleverna har anpassat sig och tillskansat sig den gällande undervis-

ningen som sin egen samt att fallet skulle kunna vara så att de har utvecklat en beroende- och 

förtroendeställning som påverkar dem till att inte vilja avslöja eventuellt negativa sidor av 

undervisningen. Resultatet visar att 77 % av de elever som deltagit i kulturskoleverksamheten 
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även har hoppat av och bland de fritextsvar som dessa elever har angett är ungefär hälften po-

sitiva och hälften negativt inställda till kulturskoleverksamheten. Även om många känner sig 

tillfredsställda med det de har lärt sig visar sig några genomgående teman gällande vad ele-

verna är missnöjda med. Exempel på dessa teman är att de är missnöjda med repertoar och att 

de kände sig pressade. Studien visar även att det råder en snedfördelning mellan flickor och 

pojkar. I anmälningen till musikskolan är könsfördelningen i det närmaste 50/50, men fler 

flickor än pojkar väljer att hoppa av kulturskolan. I intervjuerna framgår att lärare som lyssnar 

på eleverna och anpassar undervisningen efter vad eleverna vill spela är viktigt för de som 

valt att fortsätta spela. Flera avhoppare anger anledningar så som att de egentligen inte ville 

spela utan kände en press hemifrån, att deras förväntningar på exempelvis repertoar inte möt-

tes som anledningar till att inte fortsätta spela i kulturskolan. Studien visar även att blås- och 

stråkelever i högre grad hoppas av eller byter instrument än vad exempelvis gitarrister och 

keyboardister gör. En annan studie som undersöker varför ungdomar väljer att hoppa av kul-

turskolan är Markenstens (2006) intervjustudie där avhoppade barn och ungdomar ger sin bild 

av kulturskolan. Precis som i Carlsson, SMoK (2002) och Greens (2008) studier framgår det 

av resultatet i Markenstens undersökning att eleverna önskar mer inflytande över den spelade 

repertoaren. Precis som SMoK och Carlssons studier visar resultatet i Markenstens studie att 

eleverna anser att den ordinarie läraren är viktig. Markenstens studie visar nämligen på att en 

stor anledning till avhopp är att eleverna är trötta på att undervisas av vikarier. Även Calissen-

dorffs (2005) studie av förskolebarn som spelar fiol visar att relationen till läraren är viktig för 

motivationen. Andra förslag på förbättringar av kulturskoleverksamheten från avhoppade kul-

turskoleelever, som framkommer i Markenstens studie, visar sig vara fler orkestrar och ung-

domsband, vilket går i linje med det Schenck (2000) skriver om att ensemblespelet och den 

sociala närvaron är viktig för många elever. I Markenstens resultat framkommer även att det 

inte är ett generellt missnöje med kulturskoleundervisningen som är den största anledningen 

till att elever slutar. Många anger att de har många fritidsaktiviteter och att de känner att 3-4 

år är en lagom period att hålla fast vid en aktivitet, vilket även Schenck menar är en vanlig or-

sak till avhopp från kulturskolan.  

2.2.2 Forskning gällande motivation och högre musikutbildningar 

Brändström och Wiklund (1995) har skrivit en avhandling utifrån en studie av både kultursko-

leelever och musiklärarstudenter på högskolan. Studien fokuserar mestadels på rekrytering till 

de olika skolformerna. Gällande kulturskolan så riktade forskarna sig till både elever som vid 

tillfället studerad vid kulturskolan, de som hade slutat spela på kulturskolan samt de som ald-

rig spelat på kulturskolan. Resultatet visar att mer än hälften av de elever som spelar på kul-

turskolan har minst en förälder som spelar musik. Resultatet visar även bland annat att nästan 

samtliga undersökta musikhögskolestudenter tidigare deltagit i undervisning på kulturskolan.  

Studien använde sig även av några öppna frågor, där svaren analyserades kvalitativt och sedan 

kvantiserades till några kategorier. Frågorna gällde bland annat vad eleverna upplever som 

mest positivt med kulturskolan. Den vanligaste kategorin väljer Brändström och Wiklund att 

kalla för upplevelse av kompetens. Detta minner om det Deci och Ryan (2000) skriver gäl-

lande att känslan av kompetens som en viktig faktor för inre motivation. Nästa kategori som 

Brändström och Wiklund nämner är kunskapsanvändning, där elevsvar som knyter an till 

känslan av att ha användning av musikkunskaperna kategoriserades. Detta står i kontrast till 

resultatet i SMoKs (2002) studie, där nyttoaspekter visade sig vara lågt prioriterade hos kul-

turskoleeleverna. Nästa kategori är sociala dimensionen och Brändström och Wiklund menar 

att detta tema innefattar svar som handlar om exempelvis ensemblespel och konserter inför 

kompisar och familj. Till skillnad från SMoK väljer Brändström och Wiklund alltså att kate-

gorisera uppspelningar och ensemblespel tillsammans. Den sista kategorin över positiva åsik-

ter om kulturskolan kallar författarna för spel för eget nöje, där exempelvis att få spela låtar 
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som eleven känner igen innefattas. Detta knyter an till det både Markensten (2006), Carlsson 

(2003), SMoK och Greens (2008) studier pekar mot, att repertoaren är en viktig motivations-

faktor för många elever. Detta knyter även att till att Brändström och Wiklunds resultat visar 

att elever i hög grad tycker att ”tråkiga låtar” (Brändström & Wiklund, 1995, s. 81) är en ne-

gativ sida av kulturskolan. I en intervjustudie med kulturskolelärare, som Holmberg (2010) 

genomfört och analyserat med diskurspsykologi, framgår att kraven från elever i kulturskolan 

har ökat gällande inflytande över både undervisningens innehåll/repertoar och tillvägagångs-

sätt. Brändström och Wiklunds resultat pekar vidare mot att många avhoppade elever anger 

för svåra läxor som en negativ aspekt av kulturskoleverksamheten. Brändström och Wiklund 

kategoriserar detta som känsla av inkompetens. Paralleller kan här ses till det både Fostås 

(2002), Schenck och Hallam (1998) skriver gällande att utmana elever på en lagom nivå för 

motivationens skull och det är även en tydlig motpunkt till den känsla av kompetens som Deci 

och Ryan menar är en viktig förutsättning för inre motivation. Vidare visar resultatet i Bränd-

ström och Wiklunds studie att ett för stort fokus på tekniska aspekter av musicerandet ses som 

negativt av många elever. Detta förnimmer om det Schenck skriver gällande att instrumental-

lärare i många fall har ett mer instrumentaltekniskt fokus och mål än vad deras elever har, det 

som Hanken och Johansen (2013) menar är ett tecken på att se musiken som ett färdighets-

ämne. Precis som SMoK’s undersökning, visar Brändström och Wiklunds resultat att vanliga 

anledningar till avhopp vara att andra fritidsaktiviteter kräver tid och får hamna i första rum-

met, vilket även Schenck menar. Brändström och Wiklunds resultat visar även att andra fri-

tidsaktiviteter konkurrerar om kulturskolans uppmärksamhet, vilket även framkommer som 

en vanlig anledning till avhopp i Markenstens studie. Brändström och Wiklunds resultat pekar 

vidare mot att en stor del av de musiklärarstudenter som undersökts har minst en musicerande 

förälder. I Calissendorffs (2005) studie visar det sig att så är fallet även med de fiolspelande 

förskolebarnen. Brändström och Wiklunds resultat visar även att 90 % av musiklärarstuden-

terna under sin uppväxt deltog i kulturskolans verksamhet i minst sju år och författarna drar 

slutsatsen att kulturskolan har en viktig roll som rekryteringsbas till högre musikundervisning. 

Den vanligaste motivationen till vidare utbildning är, enligt Brändström och Wiklunds studie, 

musikintresset i sig. Gällande viktiga personer som har påverkat valet att studera vidare på 

musikhögskolan så är inspirerande musiklärare det vanligaste svaret. Andra vanliga svar är 

hemmiljön och kamrater.  

 

I en skotsk studie undersöker Hewit och Allan (2012) vilka upplevelser deltagarna i två ung-

domsensembler har av att delta i en ungdomsorkester samt i vilken utsträckning dessa faktorer 

fungerade som motivation till att vilja fortsätta delta i ensembleundervisningen. Studiens de-

sign är till största delen av kvantitativ art, där ett urval av studenterna fick fylla i en webb-en-

kät med attitydfrågor kopplade till femgradiga Likert-skalor. Det kvantitativa datamaterialet 

kompletterades emellertid med mer öppna frågor i enkäten, där eleverna kunde fylla i mer ut-

förliga och nyanserade svar. Ett visst mått av kvalitativ data samlades alltså in. Vid analysen 

av fritextsvaren användes en tematisk analys och forskarna hade som avsikt att med denna in-

formation kunna nyansera förståelsen av det kvantitativa insamlade materialet. Responden-

terna i studien bestod av studenter från två olika orkestrar och vissa sambandstester gjordes 

för att se om de olika grupperna förhöll sig olika till påståendena i enkäten. Denna studie kan 

ge en god bakgrundsbild till föreliggande studie gällande motivation hos instrumentalelever. 

Typen av forskningsdesign, med enkäter och en blandning av öppna frågor och graderingsfrå-

gor, skulle även passa väl till föreliggande studie för att få fram den typ av data jag vill kunna 

analysera. Studien visade, bland annat, på att sociala faktorer av ensemblespel generellt var 

viktigare än musikaliska framsteg eller personliga fördelar. Studien visade dock på att i Li-

kert-frågorna uppgav många att faktorer så som musikaliskt bemästrande var viktiga för deras 

val att fortsätta spela, men i fritextsvaren framgick att de sociala fördelarna med att delta var 
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av större vikt än de personliga eller musikaliska. Detta anknyter till det Schenck (2000) skri-

ver om att elever ofta har ett fokus på den sociala gemenskapen och ensemblespelet.  

2.2.3 Forskning gällande samband 

I en engelsk studie undersöker Hallam, Creech och Varvarigou (2018) om det går att nyansera 

tidigare forskning om motivation och övning kopplat till instrumentgrupper. Studien genom-

fördes genom att cirka 500 nybörjare på sina instrument fick fylla i en enkät bestående av atti-

tydfrågor angående exempelvis motivation till övning, kvantitet av övning, mål och om de 

trivs med konsertframträdanden. Instrumentalisterna delades in i sju kategorier: sång, trum-

mor, gitarr, piano/keyboard, brassinstrument, träblåsinstrument och stråkinstrument. Fors-

karna försökt även hitta samband mellan bakgrundsfaktorerna kön, ålder och instrument i re-

lation till attityderna kring övning och motivation, spenderad övningstid och övningsstrate-

gier. Statistiskt signifikanta skillnader visade sig finnas mellan instrumentgrupper i deras atti-

tyder. Exempelvis anger gitarrister i högre grad att det är viktigt för dem att gå på konserter 

som publik, än vad trummisar gör. Ett annat exempel är att sångare och stråkmusiker i högre 

grad tycker om att spela i ensemble än vad pianister och trummisar gör. Stråkmusiker och 

sångare visade sig även njuta mer av att spela konserter än övriga grupper. Hallam, Varvari-

gou, Creech, Papageorgi, Gomes, Lanipekun och Rinta (2017) undersöker, på ett liknande vis, 

i en enkätstudie, huruvida det finns någon statistisk signifikant skillnad i motivationen hos 

unga flickor och pojkar gentemot att öva på sina instrument. Data samlades in från 2027 mu-

sicerande flickor och 1225 musicerande pojkar i åldrarna 9-16. Ingen signifikant skillnad mel-

lan könen kunde påvisas i attityden gällande motivation och nerlagd övningstid. Däremot vi-

sade resultatet på att flickorna i högre grad utvecklade systematiska övningsstrategier än vad 

pojkarna gjorde. Exempel på strategier var bland annat att öva svåra passager långsamt och 

gradvis öka tempot. Flickorna var också i högre grad observanta på att korrigera felspel än 

vad pojkarna angav. Även SMoK (2002) undersökte samband mellan olika faktorer som ex-

empelvis hur prioriteringarna skiljde sig mellan instrumentgrupper och/eller personer av olika 

kön. Markensten (2006) undersökte samband mellan kön och valet att sluta spela i kultursko-

lan. Av resultatet framgår att det inte finns någon framträdande skillnad i varför flickor eller 

pojkar väljer att sluta spela. Brändström och Wiklund (1995) upptäckte ett signifikativt sam-

band mellan kön och motivation till musikhögskolestudier, då fler kvinnor än män angav det 

pedagogiska intresset som motivation till vidare studier över musikintresset i sig. 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Att rekrytera elever till samt motivera elever till att fortsätta delta i kulturskolans undervis-

ning är en utmaning. Avhopp efter bara några års spelande är vanligt och förutom konkurrens 

från andra fritidsaktiviteter visar tidigare forskning på att kulturskolans verksamhet inte alltid 

möter de förväntningar eleverna har på instrumentalundervisningen (Markensten, 2006; Carls-

son, 2003; SMoK, 2002). Schenck (2000) menar exempelvis att instrumentallärare ofta har ett 

mer instrumenttekniskt fokus, medan det som motiverar elever snarare är exempelvis spel-

glädje och social samvaro. Tidigare forskning kring kulturskoleelevers motivation och anled-

ningar till avhopp har gjorts och samband med bakgrundsfaktorer såsom kön eller valt instru-

ment har undersökts (Markensten, 2006; Carlsson, 2003; SMOK, 2002).  

 

Via en sökning bland statistiken på Universitets- och Högskolerådets hemsida är det uppen-

bart att de senaste åren har även antalet sökande till högre musikutbildningar, såsom Musik-

högskola, minskat. Jag är därför intresserad av att undersöka vilka faktorer som motiverar nu-

varande musikhögskolestudenter till att musicera och till att studera musik. Detta i relation till 

tidigare forskning om yngre elevers motivation skulle kunna bidra till en mer nyanserad bild 

av vad som motiverar människor till att vilja spela musik och vilja delta i musikundervisning. 
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Det jag som lärare kan ha nytta av med denna studie är att kartlägga olika motivationsfaktorer 

som skulle kunna gynna mina framtida elever. Min förhoppning är att studien även kan bidra 

till ytterligare insikter kring elevrekrytering på olika utbildningsnivåer. Bland tidigare studier 

jag har funnit har samband mellan kön och motivation respektive huvudinstrument och moti-

vation testats. Jag har inte funnit någon studie som har testat sambandet mellan genre och mo-

tivation och i denna studie ämnar jag undersöka alla tre variablerna. 

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar till musicerande och vidare musikstu-

dier hos Musikhögskolestudenter i Sverige. Syftet är även att undersöka samband mellan fak-

torerna kön, huvudinstrument och genre kopplade till motivation. 

1. Vilka motivationsfaktorer anger studenter på musikhögskolenivå som de mest centrala 

för deras musicerande och deras val att studera musik? 

2. Finns det samband mellan bakgrundsfaktorerna kön, instrument och genre och moti-

vation till musicerande och vidare studier? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras d för studien valda teoretiska utgångspunkter. Den epistemologiska 

ståndpunkten presenteras under 3.1. Positivism och studiens ontologiska utgångspunkt presen-

teras under 3.2 Objektivism. Valet av teoretiska utgångspunkter för föreliggande studie pre-

senteras i 3.3 Teoretiska utgångspunkter. 

3.1 Positivism 

Bryman (2018) beskriver att det finns olika syner och teorier gällande vad kunskap är, det vill 

säga olika epistemologier. Ett av dessa synsätt är det positivistiska. Enligt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2010) kan begreppet positivism syfta till minst tre olika vetenskapliga för-

hållningssätt. En av dessa är den så kallade 1800-talspositivismen, som hade som ambition att 

bygga på en framtidstro underbyggd av evolutionism. Wienkretsen är ett annat förhållnings-

sätt, där all vetenskaplig kunskap anses kunna begränsas till endast naturvetenskapliga obser-

vationer. Den tredje innebörden är den, så kallade, logiska positivismen. Denna inriktning var 

språkfilosofisk och ansåg att det enda sättet att verifiera en sats är via observation. Patel och 

Davidsson (1994) menar att den positivism som oftast syftas till gällande forskningsarbeten 

av idag, har sin grund i Auguste Comtes tankar om en vetenskaplig metodologi som kunde 

generera kunskaper som gynnade och utvecklade människan. Författarna menar att teorin 

växte fram som motreaktion mot den metafysik och filosofiska spekulation som var rådande 

under 1800-talets mitt och att inom positivismen skulle istället kunskap vara tillgänglig för 

vårat förnuft och/eller kunna upplevas med våra sinnen och den skulle bygga på logiskt pröv-

bara iakttagelser. Bryman menar att denna kunskapsteori förespråkar naturvetenskapliga me-

toder när den sociala verkligheten ska undersökas. Författaren menar vidare att inom 

positivismen ska vetenskap i största möjliga mån vara objektiv och att endast observationer 

som kan bekräftas via sinnena är att betrakta som kunskap. Syftet är att frambringa hypoteser, 

som sedan testas för att göra det möjligt att antingen bekräfta eller förkasta dem. Interpre-

tativismen, å andra sidan, beskrivs av Bryman som en motsats till detta synsätt, som grundar 

sig i att forskningen behöver ta hänsyn till subjektiva skillnader mellan människor. Bryman 

menar vidare att det i huvudsak finns två angreppssätt gällande förhållandet mellan teorier 

och forskning. Författaren menar vidare att det angreppssätt som är starkt sammankopplat 

med positivismen heter deduktivism. Bryman beskriver att grunden till detta tillvägagångssätt 

är att en teori eller hypotes ligger till grund för studien och att data samlas in och analyseras 

på ett vis som möjliggör att hypotesen kan prövas. Bell (1995) menar vidare att hypoteser är 

teser som forskaren har gällande olika förhållanden mellan studiens variabler. Efter insamling 

och analyser av data bekräftas eller förkastas hypotesen (Bryman, 2018; Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Hypotesprövningen förklaras mer ingående i metodkapitlet i föreliggande 

studie. Bryman menar vidare att alternativet till det deduktiva angreppssättet kallas för indukt-

ionism och det innebär, i korthet, att teorier och hypoteser bildas utifrån de observationer och 

resultat som studier visar på. Bryman framhäver dock att detta är en sanning med modifikat-

ion, då datainsamlingen och dataanalysen i en kvantitativ och deduktiv studie ofta i praktiken 

är av mer utforskande art än vad som framgår i den enkla uppdelningen mellan de kvantitativa 

och kvalitativa som den typiska förklaringen och uppställningen innebär. Även Djurfeldt, Lar-

sson och Stjärnhagen (2010) menar att den kvantitativa dataanalysen ofta innebär ett sökande 

efter hypoteser som inte på förhand är formulerade.  

3.2 Objektivism 

Ett teoretiskt perspektiv som ofta förknippas med positivismen är objektivismen. Objektivism 

kan, enligt Bryman (2018), beskrivas som en ontologisk ståndpunkt som menar att sociala fö-

reteelser existerar oberoende av enskilda aktörer. Aktörerna påverkas av värderingar och upp-

fattningar som redan normaliseras och gror i de sammanhang vi rör oss. Med ontologisk 
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ståndpunkt menas, med andra ord, vilken världssyn som forskningen har och denna syn eller 

perspektiv blir ett val av ”glasögon” att analysera genom, som påverkar forskningen. Bryman 

menar vidare att inom det objektivistiska synsättet verkligheten kan ses som en yttre förete-

else i förhållande till oss som befinner oss inuti den. Sociala företeelser, så som kulturer eller 

organisationer, ses som representationer av sociala ordningar och gemensamma värderingar 

och vanor som vi människor socialiseras till att följa.  Motsatsen till denna ontologiska stånd-

punkt är det konstruktionistiska förhållningssättet till världen. Konstruktionismen utgår från 

en idé om att sociala företeelser är i ständig förändring och skapas och påverkas av de sociala 

aktörer som samspelar i dem (Bryman, 2018). I föreliggande studie, där jag vill ställa kon-

kreta frågor och jämföra svaren på ett statistiskt vis förefaller det objektivistiska synsättet vara 

en adekvat ontologisk ståndpunkt. 

3.3 Val av teoretiska utgångspunkter 

Då jag i föreliggande studie ämnar undersöka motivationen till musicerande och musikstudier 

hos musikhögskolestudenter och även ämnar undersöka om några signifikativa samband kan 

finnas mellan olika variabler behöver jag ett stort antal respondenter. Trost (2007) menar att 

ett så stort urval som möjligt är önskvärt för att kunna få en så bra precision som möjligt. En 

studie vilande på en interpretativistisk grund skulle kräva en typ av intervjuer med öppna frå-

gor, då jag i det fallet hade varit intresserad av respondenternas världsbild. Detta sätter, rent 

praktiskt och logistiskt, vissa begränsningar för hur stor population jag kan undersöka. Därför 

har jag till föreliggande studie istället valt positivismen som epistemologisk utgångspunkt och 

objektivismen som ontologisk grund, då dessa teoretiska utgångspunkter mer lämpar sig för 

studier som ämnar undersöka generella samband i större populationer. Både Bryman (2018) 

och Djurfeldt, Larsson och Sjärnhagen (2010) menar dock att det går att diskutera vart skilje-

linjen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning går och hur pass starkt de verkligen är kopp-

lade till objektivismen respektive konstruktionismen. I föreliggande studie skulle det, exem-

pelvis, kunna ses som problematiskt att tala om objektivism, när något så subjektivt som mo-

tivation undersöks. Hade det kanske varit mer passande att ha en konstruktionistisk och inter-

pretativistisk utgångspunkt, men med en kvantitativ forskningsmetod? Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen framhåller dock att det snarare är behandlingen, insamlingen och analysen av da-

tamaterialet som avgör huruvida studien vilar på positivism och objektivism eller ej. I förelig-

gande studie har enkäter använts, vilket har minimerat den inverkan jag som forskare kan ha 

på respondenterna i en intervjusituation. I en enkät möts respondenterna av exakt samma frå-

gor framställda på exakt samma vis. Enkät som insamlingsmetod har även möjliggjort en in-

samling av material som enkelt kan kvantiseras och sedan jämföras och analyseras med hjälp 

av statistiska tester på ett objektivt vis. Dock går det inte att säga att operationaliseringen och 

utformningen av själva enkäten är objektiv, då den bygger på mina tankar och tolkningar om 

vilka aspekter och termer inom fältet motivation och musikundervisning som bör mätas, uti-

från den litteratur som jag valt att läsa. Mer om enkätutformningen går att läsa i metodkapitlet 

i föreliggande studie. Sammantaget anser jag studien vila på en positivistisk och objektivistisk 

grund, då insamlings- och analysmetoder som möjliggör ett naturvetenskapligt och objektivt 

förhållningssätt till det insamlade datamaterialet har valts i så stor mån som möjligt. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras för studien valda metoder. De presenteras med underrubrikerna 4.1 

Metodologiska utgångspunkter och 4.2 Studiens design. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I följande avsnitt beskrivs vilken forskningsansats, forskningsmetod samt analysmetoder som 

har använts i studien. Dessa presenteras under rubrikerna 4.1.1 Kvantitativ forskningsansats, 

4.1.2 Surveystudie, 4.1.3 Deskriptiv analys, 4.1.4 Statistiska analyser och hypotesprövningar 

och 4.1.5 Tematisk analys. 

4.1.1 Kvantitativ forskningsansats 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att det inom samhällsvetenskapliga studier 

ofta väljs mellan två forskningsansatser, som kan ses som varandras motparter: kvalitativ me-

tod kontra kvantitativ metod. Bryman (2018) menar att forskning av kvantitativt slag oftast 

innebär en insamling av statistisk data, att den ofta lutar sig mot naturvetenskapliga förhåll-

ningssätt samt att ett deduktivt förhållningssätt är vanligt förekommande. Det deduktiva för-

hållningssättet kan, kortfattat, beskrivas som att hypoteser härleds ur teoretiska överväganden 

och dessa hypoteser testas sedan mot resultatet. En induktiv teori, å andra sidan, präglas av att 

teorier istället formas av resultatet (Bryman 2018).  En kvantitativ forskningsansats lämpar 

sig väl för föreliggande studie, då studien vilar på de naturvetenskapliga förhållningssätt som 

är kännetecknande för en positivistisk epistemologi och en objektivistisk ontologi. Gällande 

induktion eller deduktion så använder sig dock inte föreliggande studie helt och hållet det ena 

eller andra angreppssättet. Ett mer explorativt förhållningssätt lämpar sig för att besvara studi-

ens första forskningsfråga, där jag inte har några på förhand formulerade hypoteser gällande 

vilka motivationsfaktorer som är vanligast bland musikhögskolestudenterna. Djurfeldt, Lars-

son och Stjärnhagen menar att de flesta kvantitativa studier innehåller ett mått av explorativ 

metod i den så kallade deskriptiva analys som ligger till grund för vidare statistiska tester. Se 

avsnitt 4.1.3 Deskriptiv analys i föreliggande studie. Ett visst mått av induktion har även an-

vänts för att besvara studiens första forskningsfråga, då respondenterna i enkäten har fått 

lämna några fritextsvar, vilka via tematisk analys har genererat teman som sedan har kvantise-

rats för att kunna undersökas statistiskt. Ett deduktivt förhållningssätt har dock använts gäl-

lande studiens andra forskningsfråga, där jag har hypoteser som testas för att antingen bekräf-

tas eller förkastas. Gällande sambanden ämnar jag testa hypotesen att det finns signifikativa 

samband mellan bakgrundsfaktorerna kön, instrument och genre gentemot olika motivations-

faktorer hos respondenterna. Alternativa hypoteser (att signifikativa samband finns) testas 

mot nollhypotesen (att inget samband finns) (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Hypo-

tesprövning beskrivs mer ingående i avsnittet 4.1.4 Statistiska analyser och hypotesprövning i 

föreliggande studie. 

 

Med en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt hade istället en kvalitativ forskningsmetod 

varit nära till hands. Kvalitativ forskning kan, i korta ordalag, beskrivas som mer intresserad 

av ord än av numeriska data. Hur respondenterna upplever världen är av intresse i dylika stu-

dier (Bryman, 2018). Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar dock att det snarare är 

det forskningsproblem som ska undersökas som borde bestämma metoden, snarare än vilken 

kunskapssyn forskaren besitter och att polariseringen av de olika metoderna ej är fruktbar. I 

föreliggande studie är jag intresserad av att jämföra data för att få en bredare bild gällande 

motivationen hos musikhögskolestudenter och jag väljer därför en kvantitativ metod och ett 
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deduktivt förhållningssätt. Som tidigare nämnt används dock ett mått av kvalitativ forsknings-

ansats och ett induktivt förhållningssätt gällande behandlingen av enkätens fritextsvar. Se av-

snittet 4.1.5 Tematisk analys i föreliggande studie. 

4.1.2 Surveystudie 

När en forskare samlar in kvantitativ eller kvantiserbar data för att undersöka fler än ett fall 

under en begränsad, specifik tidpunkt så kallas forskningsdesignen enligt Bryman (2018) för 

en tvärsnitts- eller surveystudie. Bryman (2018) menar även att surveystudier ofta ämnar un-

dersöka samband mellan variabler – eftersom alla data samlas in vid samma tillfälle är det 

dock inte fråga om att försöka förklara kausala orsakssamband (vad som orsakar vad). I före-

liggande studie undersöks vad som motiverar musikhögskolestudenter (flera fall) till musice-

rande och musikstudier, datainsamlingen görs via en enkät (ifylld inom ett begränsat tids-

spann) och det insamlade materialet är av kvantitativ art eller kvantiseras i efterhand för att 

sambandsmönster ska kunna undersökas. Det är alltså rimligt att kalla studiens design för en 

surveydesign.  

4.1.3 Deskriptiv analys 

Bryman (2018) beskriver några olika tillvägagångssätt i analysen av en enkätstudie. Ett sätt är 

det deskriptiva. I det fallet presenteras endast variablerna åtskilda från varandra och inga sam-

band mellan faktorerna kan då ses. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att alla 

statistiska redovisningar bör börja med en uppställning av alla variabler var för sig. Detta för 

att först beskriva de sociala företeelser som forskaren sedan ämnar kunna förklara med sam-

band och orsaker. I en sådan uppställning är det variabel för variabel som beskrivs och den 

deskriptiva analysen kan därför även kallas för en univariat analys. Författarna menar vidare 

att denna process är av explorativ art och det är i denna fas som frågor ofta väcks kring det in-

samlade materialet och att det är här hypoteser uppstår, som sedan testas med hjälp av olika 

analysmetoder. Allt för att kunna kartlägga eventuella samband och eventuellt förklara orsa-

ker. Enligt Bryman krävs dock multivariabla analyser, det vill säga analyser av tre eller fler 

variabler tillsammans, för att kunna finna några orsakssamband (även kallade för kausala 

samband). I föreliggande studie kommer endast univariata och bivariata analyser göras och 

inga slutsatser om orsaker kan alltså göras. De variabler som beskrivs i den univariata ana-

lysen brukar delas in i olika kategorier. De två huvudkategorierna är kvantitativa respektive 

kvalitativa variabler (Dahmström, 2011; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Dahmström (2011) menar att kvantitativa variabler är variabler som i sitt ursprung är av nu-

merisk art och går att mäta på en skala, såsom exempelvis ålder. De kvalitativa variablerna är 

de som, helt enkelt, från början inte är numeriska och istället består av kategorier, så som ex-

empelvis ja- och nej-frågor. Dessa kodas sedan om för att kunna analyseras kvantitativt. De 

kvalitativa variablerna kan i sin tur delas upp i nominalvariabler och ordinalvariabler. Nomi-

nalvariablerna innehar kategorier utan rangordning, så som exempelvis hårfärg eller kön, me-

dan den sistnämnda kategorin kan beskrivas som innehållandes en rangordning av olika vär-

den. Ett exempel på ordinalvariabler är så kallade Likert-skalor, där attityden kring ett antal 

påståenden kopplade till ett visst tema mäts och respondenten får alternativ som exempelvis 

aldrig-sällan-ibland-ofta-alltid (Bryman, 2018). Det råder dock delad meningar om Likert-

skalor i analysen även kan behandlas som kvantitativa variabler i form av så kallade intervall-

skalor och det är inte ovanligt att så är fallet (Jamieson, 2004; Wu & Leung, 2017). I förelig-

gande studie har Likert-skalorna i analysen behandlats som intervalldata. 

 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är det, i den univariata rapporten, intressant 

att visa på variationen hos de undersökta variablerna, exempelvis hur spridningen ser ut gäl-

lande mätvärdena hos de olika respondenterna/observationerna. Ordet fördelning beskriver i 



 

 19 

hur många observationer som har registrerats gällande ett visst mätvärde/svarsvärde. Två 

andra viktiga mått för att beskriva variablerna i en rapport är att visa på centraltendens och 

spridning. Centraltendensen visar tyngdpunkten i mätvärdet. Spridningen, slutligen, visar hur 

väl svaren är samlade kring tyngdpunkten. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) beskri-

ver vidare att beroende på vilka typer av variabler (ordinal- eller nominalvariabler) som ska 

redovisas, så finns det olika alternativ. För nominalvärden är det enda centralmått som kan 

anges, det så kallade typvärdet. Det vill säga: det svarsalternativ som flest personer har valt. 

Gällande ordinalvariabler kan även ange centralmåttet medianen anges. Medianen räknas ut 

genom att först rangordna alla svar och sedan räkna ut vilket det mellersta svaret är. Formeln 

för uträkningen är att värdet av medianen är detsamma som värdet av svar nr (n+1)/2, där n 

motsvarar det totala antalet respondenter. Kvoten visar vilken respondent som befinner sig i 

mitten av observationerna och det svarsvärde som där är angett är medianen. Jämförs typ-

värde och median kan forskaren få en fingervisning om spridningen gällande respondenterna. 

Är spridningen liten, det vill säga om det finns ett tydligt typvärde som skiljer sig markant 

från resterande svarsalternativ och samtidigt en tydlig median som pekar mot samma värde, 

finns en tydlig centralpunkt som ger forskaren en bättre bild av hur populationen i stort skulle 

ha svarat jämfört med ett resultat med större spridning. Författarna menar att det vanligaste 

formella spridningsmått att ange gällande kvalitativa variabler, såsom ordinal- och nominal-

variabler är den så kallade modalprocent, vilket helt enkelt anger hur många procent typvärdet 

utgör av det totala antalet observationer/svar. Modalprocent går att ange gällande både nomi-

nal- och ordinalvariabler. För att jämföra modalprocenten hos olika variabler krävs det att an-

talet förekommande värden är desamma, annars krävs en normering av modalprocenten, vil-

ket det finns formler för. Författarna menar vidare att gällande kvantitativa variabler kan även 

centralmåttet medelvärdet (den totala summan av de observerad svarsvärdena dividerat med 

antalet observationer) anges, vilket är vanligt som utgångspunkt i flera statistiska tester (vilket 

jag beskriver längre fram i arbetet). Likert-skalan kan behandlas både som en ordinalvariabel 

och intervalldata och i det senare fallet kan medelvärdet användas för analyser. Det råder 

dock inom forskningsvärlden delade meningar om hur lämpligt det är att behandla Likert-ska-

lor som intervalldata eller ej (Jamieson, 2004; Wu & Leung, 2017). Som tidigare beskrivet 

har jag valt att i föreliggande studie behandla den insamlade datan från Likert-skalorna som 

intervalldata. Ett deskriptivt analyssätt lämpar sig i föreliggande studie för att kunna studiens 

första forskningsfråga. 

4.1.4 Statistiska analyser och hypotesprövning 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att tester som ämnar undersöka om det finns 

påverkande samband mellan variablerna, som påverkar antalet observationer på olika svars-

värden, kallas för hypotesprövande. Alla hypotesprövande tester utgår från den så kallade 

nollhypotesen, vilket innebär att det inte råder några samband där olika variabler påverkar 

varandra utan att det är slumpen som styr. Olika tester görs för att pröva det insamlade materi-

alet mot nollhyoptesen i olika hänseenden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Testerna 

genererar ett p-värde, vilket berättar för forskaren om det observerade materialet skiljer sig 

nog mycket från det förväntade resultat som slumpen skulle frambringat. P-värdet motsvarar 

vad som kallas för signifikansen. Om p<.05 innebär det att nollhypotesen endast stämmer i 5 

av 100 fall och forskaren kan då förkasta nollhypotesen, vilket innebär att ett statistiskt signi-

fikant samband råder mellan variabler i undersökningen och en alternativ hypotes accepteras. 

Att sätta signifikansgränsen vid p<.05 är den vanligaste standarden inom hypotesprövning 

(Pallant, 2007; Bryman, 2018). I föreliggande studie vill jag undersöka om några statistiskt 

signifikanta samband råder gällande bakgrundsvariablerna kön, genre och huvudinstrument 

gentemot motivation till musicerande och vidare studier. Studien skulle därför kunna ses som 
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vad Bryman (2018) kallar för en relationell studie och de hypotesprövande testerna kan besk-

rivas som bivariata analyser. Bryman menar vidare att det är viktigt att poängtera att en fun-

nen signifikans inte betyder att forskaren har upptäckt att variabel x orsakar variabel y, eller 

vice versa. Det visar endast att ett signifikant samband mellan variablerna finns. 

 

Dahmström (2011) menar att det enklaste sättet att ställa testa variabler mot varandra är att 

göra en korstabell. Det vill säga: att ställa en gruppvariabel, som även kallas för en oberoende 

variabel(t.ex. en bakgrundsvariabel såsom kön), på y-axeln och en testvariabel på x-axeln. 

Författaren menar vidare att forskaren i tabellen kan se om det finns en skillnad mellan hur 

grupperna har svarat på testvariabeln, men ytterligare verktyg behövs för att avgöra om det 

finns ett signifikant samband. Ett Chi-square test of independence utgår från en korstabell och 

testar det insamlade antalet observationer i två variabler innehållandes minst två kategorier 

vardera mot det antal observationer som är att förvänta om nollhypotesen är sann (Pallant, 

2007; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010; Bryman, 2018). Om den förväntade frekvensen 

i 80 % eller fler av cellerna i tabellen är högre än antalet 5 läses signifikansvärdet av i en Pe-

arson Chi Square-tabell, som berättar p-värdet (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). 

Om det förväntade antalet observationer i 20 % eller mer av cellerna måste forskaren läsa av 

p-värdet i tabellen Likelyhood ratio istället, som har kompenserat för det låga antalet obser-

vationer (Pallant, 2007).  

 

T-test undersöker om det finns någon signifikant skillnad i medelvärdena på svaren i en test-

variabel mellan grupperna/kategorierna i en oberoende variabel, i fall där gruppvariabeln ej 

innehåller fler än två kategorier. Ett ANOVA-test kan beskrivas som ett T-test som används 

när den oberoende variabeln har fler än två kategorier (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 

2010). ANOVA står för analysis of variance och i den här typen av test kallas den oberoende 

variabeln för faktor. Testet dividerar variationen av svarsvärden mellan grupperna med vari-

ationen inom grupperna och får då fram ett F-värde. Om F-värdet är högt indikerar det att det 

är större variation i svarsvärdena mellan grupperna än det är inom dem. Precis som de andra 

testerna får forskaren ett p-värde och även i detta fall gäller p<.05 som signifikansnivå (Pal-

lant, 2007). Även i detta test får forskaren läsa av olika tabeller beroende på om det insamlade 

materialet möter vissa förväntningar hos nollhypotesen eller ej. Ett Levene’s test of homo-

geneity avgör om forskaren bör kolla efter signifikans i ANOVA-tabellen eller ett Brown For-

sythe (Pallant, 2007). ANOVA-testet berättar endast om det finns en signifikant skillnad i me-

delvärdet hos olika grupper. Det berättar dock inget om vilka grupper det gäller. För att få 

reda på detta måste även ett Post-Hoc-test göras. Post-Hoc räknar ut mellan vilka grupper i 

gruppvariabeln som det finns signifikanta skillnader i svarsmedelvärden. I Post-Hoc-tabellen 

visas en asterix (*) vid de grupper där medelvärdena skiljer sig på ett signifikant vis (Pallant, 

2007). Dessa bivariata analyser lämpar sig i föreliggande studie för att besvara studiens andra 

forskningsfråga. 

4.1.5 Tematisk analys 

I föreliggande studie har jag, liksom Hewit och Allan (2012), valt att i min enkät även ha med 

vissa fritextfält, vilka alltså har genererat en mängd kvalitativ data som på ett eller annat vis 

behöver kvantifieras och delas in i kategorier/teman för att kunna undersökas på ett kvantita-

tivt vis. Bryman (2018) menar att en så kallad tematisk analys utmärker sig som ett av de 

mest förekommande angreppssätten gällande bearbetningen av kvalitativ data. I sin enklaste 

form kan den tematiska analysen beskrivas som att teman och eventuella sub-teman framträ-

der efter att forskaren noggrant har läst igenom de svar eller anteckningar som finns insam-

lade. Det forskaren håller utkik för i sitt läsande kan exempelvis vara repetitioner av teman 

och likheter och skillnader mellan respondenternas svar. Bryman framhåller att sökandet efter 
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teman inte är en analys kopplad till någon specifik teoretisk utgångspunkt, utan den är fre-

kvent använd inom de allra flesta kvalitativa tillvägagångssätt. De olika teoretiska utgångs-

punkterna kan dock tillföra olika lager av komplexitet till den tematiska analysen. Jag har valt 

att i analysen av de insamlade fritextsvaren använda mig av en tematisk analys, för att sedan 

kvantifiera de teman jag funnit och statistiskt analysera dessa. 

4.2 Design av studien 
Här redogörs för studiens design i underkategorierna 4.2.1 Urval av respondenter, 4.2.2 En-

kätutformning och datainsamling, 4.2.3 Bearbetning och analys, 4.2.4 Etiska överväganden 

samt 4.2.5 Reliabilitet och validitet.  

4.2.1 Urval av respondenter 

Enligt Dahmström (2011) är en av de första och viktigaste frågorna att som forskare ställa sig 

inför en surveyundersökning frågan gällande vilka som ska delta i undersökningen. Det gäl-

ler, med andra ord, att avgränsa en population av element. Elementen, eller objekten, kan be-

stå av vad som helst, men har det gemensamt att de måste kunna relateras till ett geografiskt 

avgränsat område samt en bestämd tidsperiod. Den samling element som det vore mest opti-

malt att undersöka brukar kallas för målpoulationen. I föreliggande studie ämnar jag under-

söka musikhögskolestudenter i Sverige läsåret 2018-2019, vilket alltså är min målpopulation.  

Även Bryman (2018) menar att i fallet av en kvantitativ undersökning finns oftast ett behov 

av att göra ett urval. Vidare menar Patel och Davidsson (1994) att ett forskningsresultat helst 

ska kunna generera en generalisering av de individer som går att jämföra med den testade 

gruppen. Bryman (2018) framhåller också att om målet är att kunna generalisera resultaten 

gentemot hela populationen bör representationen vara god och beskriver vidare flera urvals-

tekniker med begränsat antal individer, så kallade stickprov. Bryman nämner vidare några 

olika varianter av så kallade sannolikhetsurval som metoder för att göra stickprov i totalpopu-

lationen. Stratifierat slumpmässigt urval är en av dessa och det innebär att respondenter väljs 

ut på så vis att undergrupper till den totala populationen definieras. Utifrån hur stora dessa 

grupper är gentemot totalpopulationen väljs ett representativt antal individer ur varje under-

grupp ut. I denna studie hade de olika musikhögskolorna kunnat utgöra undergrupper. Bry-

man (2018) menar att för att kunna göra generaliseringar om en population kan inte data end-

ast samlas in från vissa grupper i populationen. I föreliggande studie innebär det att jag exem-

pelvis inte endast kan samla in information från en eller ett par av musikhögskolorna, om jag 

utifrån resultatet vill kunna säga något gällande musikhögskolestudenter i Sverige.  Trost 

(2007) framhåller att ett så stort urval som möjligt är att föredra, för att öka sannolikheten att 

få en bra representation för hela populationen och därmed öka precisionen. Emellertid fram-

håller författaren att det är omöjligt att ge ett helt tillfredsställande svar på frågan om hur stort 

ett urval ska vara. Mätproblem tillkommer alltid oavsett storlek och Trost menar vidare att to-

talundersökningar (undersökningar där hela populationen undersöks), är ovanliga, men sker 

gällande mindre populationer och att fördelen med den typen av undersökning är en ökad pre-

cision. I föreliggande studie fanns en ambition om att genomföra en totalundersökning, för att 

möjliggöra så stor precision som möjligt och då populationen inte bedömdes vara så stor. Am-

bitionen var att alla musikhögskolestudenter skulle ha tillgång till och kunna fylla i enkäten 

och därför spreds webenkätens länk i olika Facebook-grupper knutna till de sex olika musik-

högskolorna. Emellertid blev dock resultatet en variant av det Bryman (2018) kallar för be-

kvämlighetsurval, vilket författaren menar innebär att urvalet blir att bestå av de respondenter 

som helt enkelt finns att tillgå utan att göra uträkningar och söka upp mailadresser eller lik-

nande i olika listor. Bekvämligheten i föreliggande studie består av att stickprovet kom att ut-

göras av de musikhögskolestudenter som helt enkelt uppmärksammade och valde att fylla i 

enkäten som fanns tillgänglig i Facebookgrupperna. En annan aspekt som gjorde urvalet till 
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ett bekvämlighetsurval, är att jag inte kan säkerställa att samtliga studenter har ett Facebook-

konto eller är anslutna till de berörda grupperna. Ett annat potentiellt problem med sprid-

ningen i Facebook-grupperna, är att jag inte kan säkerställa att endast nuvarande musikhög-

skolestudenter har tillgång till dem. Tidigare studenter, personal eller personer som av andra 

anledningar inte fyller kriterierna för målgruppen skulle mycket väl kunna ha tillgång till Fa-

cebook-grupperna. Vissa bakgrundsfrågor i enkäten, exempelvis vilken skola, program och 

inriktning respondenten studerar vid, var därför tänkta att fungera som säkerhetsfrågor i sam-

manhanget. Detta garanterar dock inte att dessa frågor besvarades sanningsenligt av eventu-

ella respondenter som inte fyllde kriterierna. Bryman menar vidare att generaliseringar är 

svåra att göra utifrån ett bekvämlighetsurval, då representationen gentemot den totala populat-

ionen är svår att fastställa.  

 

Efter enkäterna samlats in och det konstaterats att 134 respondenter svarat försökte jag samla 

in statistik från de olika musikhögskolorna för att se hur representativt mitt urval blev, även 

om inget aktivt sannolikhetsurval hade gjorts. Jag kontaktade de olika musikhögskolorna, 

men jag lyckades endast få in relevant information från Musikhögskola 2 och Musikhögskola 

4. Detta i kombination med att ett bekvämlighetsurval gjordes gör att inga generaliseringar 

går att göra utifrån föreliggande studie och att resultatet och slutsatser dragna från resultatet 

bör iakttas med försiktighet. Ett ytterligare försök att uppskatta målpopulationens storlek och 

därmed kunna göra en grov beräkning av det externa bortfallet, gjordes dock. Jag sökte sta-

tistik via Universitets- och Högskolerådets (2019) databas, där statistik över antalet antagna 

studenter till olika program går att finna. Jag resonerade sedan att om jag kan ta reda på hur 

många som antagits till ett specifikt program vid samtliga musikhögskolor under fem års tid, 

så kan jag sedan räkna ut hur många procent fler/färre som antogs vid de olika skolorna. Mu-

sikhögskola 4 var en av de två musikhögskolor där jag lyckades få tag på aktuella siffror gäl-

lande antalet nuvarande studenter och jag kunde då med hjälp av den siffran göra en grov be-

räkning på hur många som studerar vid de andra skolorna, utifrån hur de andra skolorna för-

håll sig procentuellt till Musikhögskola 4 gällande antalet antagna under fem år. Jag valde att 

jämföra antalet antagna till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gym-

nasieskolan med inriktningen musik eller musik i kombination med annat ämne vid de olika 

musikhögskolorna de senaste fem åren (2014-2018) för att få en procentuell siffra över stor-

leksskillnaderna, eftersom det är det program som finns representerat på samtliga skolor. Det 

är inte en helt vattentät metod, då antalet antagna inte nödvändigtvis speglar antalet som stu-

derar vid skolan just nu och eftersom program- och kursutbudet på de olika skolorna skiljer 

sig radikalt. Summan av denna grova beräkning blev att 2454 studenter sammanlagt studerar 

vid de olika musikhögskolorna. I föreliggande studie samlades 134 svar in, vilket motsvarar 

5,46 % av den grovt uträknade målpopulationen. Det vill säga – ett bortfall på 94,54 %. Detta 

indikerar ytterligare att någon totalundersökning inte är att tala om, utan urvalet är ett be-

kvämlighetsurval. Det vittnar dessutom ytterligare om att försiktighet bör iakttas gällande att 

dra några generella slutsatser gällande populationen musikhögskolestudenter i Sverige. 134 

personer är dock ändå inte ett försumbart antal människor och resultaten kan likväl vara in-

tressanta att rapportera, även om generaliserbarheten är låg. 

4.2.2 Enkätutformning och datainsamling 

Bryman (2018) lyfter fram enkäter som en vanlig datainsamlingsmetod gällande kvantitativa 

studier. Författaren radar vidare upp olika för- och nackdelar med användandet av enkäter, 

jämfört med exempelvis strukturerade intervjuer. Fördelarna anser författaren, exempelvis, 

vara, att enkäter är snabbare och billigare att utföra och bearbeta.  Nackdelarna menar Bryman 

är, bland annat, att forskaren kanske inte får svar från alla respondenter, att spontana följdfrå-

gor blir omöjliga samt att det inte är alla typer av frågor som passar i en enkät. En faktor som 
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Trost (2007) menar ofta påverkar valet att göra en totalundersökning eller ej är kostnaden att 

skicka ut så många enkäter. Dahmström (2011) framhåller dock att med nutidens teknik är det 

snarare vanligt att skicka ut webenkäter istället för fysiska dito. Eftersom jag vill kunna dra 

generella slutsatser från data och se samband mellan faktorer, behöver jag en stor grupp re-

spondenter för att kunna göra statistiska tester. Jag anser därför att webenkäter är den datain-

samlingsmetod som lämpar sig bäst till denna studie – då det tar mindre tid i anspråk att 

skicka ut många enkäter än att anordna och genomföra ett stort antal strukturerade intervjuer 

och därför användes en enkät som datainsamling i föreliggande studie. 

 

Enkätens första sida samlar in bakgrundsdata gällande respondenten, såsom kön (fyra alterna-

tiv: kvinna, man, annat och vill ej ange), vilken musikhögskola de studerar vid, födelseår, vil-

ken typ av utbildning de studerar, vilket första- och eventuellt andraämne de läser, vilket hu-

vudinstrument de spelar, vilken som är deras huvudsakliga genre samt vilka tidigare musikut-

bildningar de har erfarenhet av. Vissa av frågorna är endast till för kontroll av att rätt mål-

grupp svarar på enkäten, medans vissa används som gruppvariabler i analysen. Trost (2007) 

framhåller att det finns en risk för låga svarsfrekvenser om alltför många frågor är obligato-

riska (måste fyllas i för att respondenten ska kunna klicka sig vidare i enkäten). I enkätens ut-

formning valdes därför obligatoriska frågor med omsorg. 

 

Sida två i enkäten innehåller frågor som ämnar ge data angående respondenternas motivation 

till att spela och studera musik. Respondenterna fick följande frågor: 

- ”I min nuvarande utbildning tycker jag det är viktigt att…” där respondenterna skulle 

välja de tre svarsalternativ som stämde bäst in på dem. 

- ”I mitt musicerande idag känns det viktigt för mig att…” där respondenten fick ta 

ställning till 15 Likert-påståenden med svarsvärdena 1. Inte alls viktigt 2. Ganska 

oviktigt 3. Varken viktigt eller oviktigt 4.Ganska viktigt och 5. Mycket viktigt. 

- ”När jag började spela musik kändes det viktigt för mig att…” där respondenterna 

fick ta ställning till samma Likert-påståenden, mätta med samma skala. 

- ”Jag började spela musik för att…” en flervalsfråga där respondenterna fick välja hur 

många de ville av 11 alternativ. 

- ”Nämn en händelse som du anser har varit viktig för ditt val att spela/fortsätta spela 

musik” där respondenterna fick lämna fritextsvar. 

- ”Nämn en händelse som du anser har varit viktig för ditt val att studera/fortsätta stu-

dera musik i skolmiljö” där respondenterna ombads lämna fritextsvar.  

 

Enkäten hade även en tredje sida som var ämnad att samla in data gällande respondenternas 

inställning och motivation till ensemblespel, då det ursprungligen fanns en tredje forsknings-

fråga kopplad till detta. Denna data användes i slutändan inte i analysen och jag väljer därför 

att inte gå in närmare på de frågorna här. 

 

Enkäten skapades via hemsidan Survey and report och var öppen/aktiv under en tvåveckors-

period. Enkätlänken spreds till de olika musikhögskolorna via bekanta till mig på varje skola, 

som hjälpte mig posta länken i olika Facebookgrupper och andra interna nätverk, tillsammans 

med en informerande text från mig som forskare. En risk med denna metod är att alla studen-

ter vid de olika musikhögskolorna inte nåddes, då alla inte har ett Facebook-konto eller 

kanske inte är med i de olika grupperna av någon anledning. Dahmström (2011) kallar detta 

för en undertäckning av målpopulationen. En annan risk är att andra personer än musikhög-

skolestudenter har tillgång till grupperna – varför jag valde att ha många bakgrundsfrågor 

kopplade till de olika utbildningarna, som kontroller. Ett alternativt tillvägagångssätt hade va-

rit att begära ut mail-listor från samtliga musikhögskolor – vilket sannolikt skulle vara svårt 
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med tanke på nya dataskyddslagar. Jag bedömde även att detta skulle ta alldeles för mycket 

tid i anspråk i förhållande till riskerna med Facebook-alternativet. Dessa sammanlagda fak-

torer har gjort att jag har valt att benämna föreliggande studies urval som det Bryman (2018) 

kallar för ett bekvämlighetsurval. 

 

Enkätens frågor omformades ett antal gånger efter dialog med och feedback från handledare, 

feedback från studiekamrater samt feedback från en pilotstudie som genomfördes i början av 

projektet. När enkäten varit öppen en halv dag upptäckte jag ett tekniskt misstag. En fråga 

med svarsalternativet ”annat/eget alternativ” hade jag gjort obligatorisk, vilket innebar att re-

spondenten var tvungen att klicka i ett svarsalternativ – även om den skulle välja ”annat alter-

nativ” och därmed skriva ett fritextsvar. Detta eftersom programmet endast reagerade/accep-

terade ett svar som var ikryssat. Jag upptäckte dock att det gick att ändra i den redan aktiva 

enkäten, så att frågan inte längre var obligatorisk, utan att göra om enkäten och utan att den 

påverkades i övrigt. Jag noterade hur många svar som redan hade skickats in innan jag åtgär-

dade problemet. Denna siffra var 47. Detta öppnar upp för en risk att vissa respondenter inte 

kunde välja det alternativ som stämde på dem gällande Nuvarande utbildning. Detta är dock 

inget större problem, då frågan endast var av kontrollerande art – de svar som gavs på frågan 

användes inte någon analys. Trost (2007) menar dock att det finns en risk för att 

respondenten avbryter ifyllandet och inte skickar in alls om liknande situationer uppstår. Det 

skulle alltså kunna finnas en risk för att ett onödigt bortfall genererades på grund av den tek-

niska missen i enkätens utformning. En påminnelse skickades ut till de olika Facebookgrup-

perna efter att enkäten varit aktiv i en vecka.  

 

Dahmström (2011) framhåller att ett framträdande problem gällande enkäter är bortfallet. För-

fattaren menar att den enklaste bortfallsanalys gällande detta är att helt enkelt konstatera att 

ett bortfall av respondenter som forskaren planerat undersöka, men ej har fått svar ifrån, har 

skett. I föreliggande studie har en grov beräkning på totalpopulationen gjorts, vilket sedan har 

jämförts med det insamlade antalet svar. Resultatet av denna grova bortfallsberäkning visar 

att det externa bortfallet är 94,54 %, vilket dock inte är en helt pålitlig siffra på grund av att 

relevant statistik över studerande vid samtliga musikhögskolor inte har samlats in. En riskfak-

tor för att få en låg svarsfrekvens på sin enkät, menar Trost (2007), är att webbenkäter lättare 

glöms bort, till skillnad från fysiska, som kanske ligger framme på ett skrivbord eller lik-

nande. Ett annat problem med webbenkäter, som Trost lyfter, är risken att samma person sva-

rar flera gånger. Då finns en risk att resultatet snedvrids. 

4.2.3 Bearbetning och analys 

Det insamlade datamaterialet har bearbetats och analyserats med hjälp av statistikbehand-

lingsprogrammet IBM SPSS Statistics (v. 24). Registreringen av materialet skedde automatiskt 

när respondenterna fyllde i webenkäten och datamaterialet exporterades sedan direkt från en-

kätprogrammet. Innan de olika analyserna kunde utföras var viss bearbetning av datamateri-

alet nödvändig. I enkäten ombads respondenterna ange sitt födelseår istället för sin ålder. 

Vissa respondenter angav endast de två sista siffrorna i födelseåret, vilket gjorde att bearbet-

ning av svaren krävdes för att kunna få relevanta resultat. Siffrorna ”19” lades helt enkelt till 

innan vissa svar, då sannolikheten är stor att ingen respondent är född på 1800-talet. För att få 

en mer överskådlig tabell och tydligare medelålder omvandlade jag ännu en gång datamateri-

alet till ålder istället för födelseår – där jag utgår från att personerna innehar den ålder som de 

fyller år 2019. I och med att originaldatan endast visade födelseår och inte angiven ålder, så 

blir spridningen ändå densamma. Jag använde mig av en elektronisk kalkylator för att för-

säkra mig och att jag räknat rätt.  
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På frågan om huvudinstrument i enkäten fick respondenterna ange egna fritextsvar och svaren 

har därför i efterhand behövts bearbetats för att kunna kvantiseras. SPSS känner av och räknar 

ihop även fritextsvar, om de är exakt likadant formulerade. Däremot skiljer programmet på 

svar som, exempelvis, ”klarinett” och ”Klarinett” (med eller utan versal). Svar som ”gitarr”, 

”klassisk gitarr” och ”elgitarr” har även kategoriserats i efterhand till variabeln gitarr. Detta 

eftersom genre anges i en annan fråga. Svar som exempelvis ”De mesta” togs bort och blev 

därmed kategoriserade som saknade svar. Svar som exempelvis ”klassrumsinstrument” togs 

också bort då de inte går att använda i analysen. Svar som exempelvis ”röst” kategoriserades 

som sång. Bas, elbas och kontrabas kategoriserades som ”elbas/kontrabas”. Svar som löd 

”fiol” kategoriserades tillsammans med ”violin”, eftersom det var den benämningen som flest 

valde att använda för instrumentet. Precis som Hallam, Creech och Varvarigou (2018) delade 

jag sedan in instrumenten i större grupper för att enklare kunna göra analyser. Jag utgick från 

Hallam, Creech och Varvarigous indelning, men var tvungen att korrigera på grund av det ur-

val jag har. Kategorierna blev följande: sång, stråk, träblås, brass, gitarr, slagverk (inklude-

rar trumset), piano/orgel och Elbas/kontrabas. Sedan kodade jag om textsvaren till numeriska 

nominalsvar i SPSS, för att enklare kunna göra analyser. Jag numrerade kategorierna i bok-

stavsordning 1-8. 

 

Även gällande genre valde jag, för att underlätta analyser av materialet, att slå ihop vissa gen-

rer till vidare begrepp och koda om dem i SPSS. Jazz/improvisation + Pop/rock och Studio-

musiker kategoriserade jag under paraplybegreppet Jazz/pop/rock. Folkmusik/världsmusik 

fick vara kvar som egen genre, så även Blandad genre, då det är svårt att urskilja något annat 

ur det alternativet. Klassisk musik/kammarmusik och Kyrkomusik kategoriserade jag som 

Klassisk musik/kyrkomusik.Två frågor, gällande händelser som varit viktiga för responden-

terna i deras av att spela musik och studera vidare inom musikområdet, samlade in data i form 

av längre fritextsvar. För att kunna kvantisera dessa använde jag mig första av en tematisk 

analys där jag hittade gemensamma teman svaren emellan och sedan kvantiserades dessa te-

man till nominalvariabler i SPSS. Efter bearbetningen gjordes olika analyser av materialet. 

Först univariata analyser av de enskilda variablerna och sedan bivariata dito för att undersöka 

samband mellan variabler. De bivariata tester som användes var Chi Square, T-test och 

ANOVA (med tillhörande Levene’s test, Post Hoc och Brown Forsythe-test). 

4.2.4 Etiska överväganden 

Etikprövningslagen (SFS 2003:460) fastställer att forskaren måste informera respondenterna 

om studiens syfte, vem som är huvudman, att deltagandet är frivilligt samt att deltagandet när 

som helst kan avbrytas. Vetenskapsrådet (Codex, 2019) utvecklar vidare gällande detta så kal-

lade informationskravet, att denna information kan ges mer eller mindre ingående och de 

framhäver även att huvudmannens namn och vilken institution hen är knuten till bör framgå. 

Eventuella risker eller obehag som skulle kunna uppstå vid deltagande bör även meddelas. 

Vetenskapsrådet belyser vidare det så kallade samtyckeskravet, vilket i korthet innebär att del-

tagarna på ett eller annat vis måste ge samtycke till att medverka. Vetenskapsrådet framhäver 

dock att i studier där stora grupper undersöks, via exempelvis enkäter, finns inget krav gäl-

lande ett separat givet samtycke. Vetenskapsrådet menar att i dessa fall är en ifylld och in-

skickad enkät istället att tolka som givet samtycke. Ett annat krav som Vetenskapsrådet fram-

håller är konfidentialitetskravet, vilket innebär att känsliga uppgifter eller uppgifter som kan 

identifiera personer ska förvaras så att ingen för studien obehörig kommer åt dem. Slutligen 

nämner Vetenskapsrådet nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade uppgifterna enbart 

får användas i forskningssyften. Dessa fyra krav bildar tillsammans det så kallade individ-

skyddskravet. 
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Informationskravet har i föreliggande studie mötts på det vis att ett informativt meddelande 

bifogades till enkätlänken. Där framgår det, att jag är studiens huvudman och att jag är knuten 

till musikhögskolan Ingesund. Det framgår även att det insamlade materialet skall användas i 

en studie om musikhögskolestudenters motivation, att det är frivilligt att delta samt att studien 

är anonym. Inga risker eller obehag kan rimligen tänkas uppstå på grund av medverkan i stu-

dien och det fanns såldes inget av den karaktären att meddela. Enkäten samlade ej in några 

namn eller andra känsliga personuppgifter, vilket har meddelats forskningspersonerna i och 

med att deras anonymitet har betonats. I och med att en webenkät användes har forskaren inte 

heller haft någon som helst direktkontakt med respondenterna och inga mailadresser eller lik-

nande har heller kunnat identifiera någon deltagare, då länken enbart har postats i Facebook-

grupper med ett stort antal medlemmar. Inga känsliga, identifierbara personuppgifter har, med 

andra ord samlats in. Jag har ändå följt konfidentialitetskravet på så vis att inga obehöriga per-

soner har fått ta del av materialet innan publicering. I föreliggande studie har en inskickat en-

kät tolkats som godkänt samtycke till att delta i studien, då respondenten aktivt väljer att fylla 

i och slutligen skicka in enkäten. Samtyckeskravet har således mötts. Det är uppenbart i enkä-

tens design att den går att avbryta när som helst, då respondenten aktivt måste välja att skicka 

in svaret för att det skall registreras, men detta faktum borde egentligen ha förtydligats i in-

formationsmeddelandet. Angående nyttjandekravet så har det för studien insamlade materialet 

enbart använts i forskningssyften. Sammanfattningsvis har alltså individskyddskravet tagits 

hänsyn till i föreliggande studie. 

4.2.4 Reliabilitet, validitet och standardisering 

En annan viktig aspekt gällande forskning av kvantitativ typ, menar Bryman (2018) är be-

greppen validitet och reliabilitet. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att validi-

teten motsvarar hur väl forskaren har lyckats överföra teoretiska begrepp och frågeställningar 

till frågor som faktiskt mäter det som forskaren vill undersöka. Ett viktigt steg i utformningen 

av en enkät, för att försöka nå en god validitet i frågorna, är enligt Dahmström (2011) operat-

ionaliseringen. Det innebär, kortfattat, att det teoretiska begrepp som skall undersökas delas 

upp i flera, mätbara variabler. I denna studie vill jag undersöka begreppet motivation och en-

semblespel och behövde därför dela upp dessa begrepp i flera mätbara variabler. Dessa kallas 

för operationaliserade definitioner (Dahmström, 2011).  I föreliggande studie fanns en ambit-

ion om att utgå från Deci och Ryans (2000) definitioner av motivation i utformningen av en-

käten. Denna idé fullbordades inte utan frågorna och de begrepp som används i enkäten for-

mades med inspiration från tidigare enkätstudier på området samt utifrån feedback från min 

handledare och studiekamrater. Ett annat vanligt verktyg för att försöka höja validiteten i en 

undersökning är att innan den riktiga studien genomföra en så kallad pilotstudie där enkäten 

testas på ett mindre urval (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010; Bryman, 2018). I förelig-

gande studie genomfördes en pilotstudie där 7 av mina studiekamrater fyllde i enkäten två 

gånger med en dags mellanrum. Via denna pilotstudie fick jag ytterligare feedback på enkä-

tens utformning och kunde även rätta till vissa stav- och formuleringsfel.  

 

Reliabilitet kan, i korthet, beskrivas som huruvida mätningarna går att lita på (Bryman, 2018). 

Trost (2007) delar in reliabiliteten i fyra komponenter: kongruens, precision, objektivitet och 

konstans. Bryman (2018) å andra sidan väljer att dela in reliabiliteten i stabilitet, intern relia-

bilitet och interbedömarreliabilitet. Stabiliteten (Bryman, 2018) motsvarar det Trost (2007) 

kallar för konstansen och innebär att om enkäten fylls i av en individ en dag ska resultatet inte 

ha förändrats nämnvärt om samma individ fyller i den nästa dag. Ett vanligt förekommande 

test för att säkerställa stabiliteten är ett så kallat test-retest. Testet går till på så vis att en och 

samma testgrupp fyller i, exempelvis, enkäten två gånger utan alltför långt tidsspann mellan 
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tillfällena. Ett högt samband mellan testerna är att förvänta och om så är fallet har mätverkty-

get en hög stabilitet (Bryman, 2018). I föreliggande studie genomfördes en, tidigare nämnd, 

pilotstudie (test-retest) där även stabiliteten testades. Stabiliteten testades genom att jag i 

SPSS genomförde ett Pearson Correlation-test. Testet räknar ut ett totalvärde för svarsvär-

dena i båda fallen (pilotstudierna) och jämför dessa för att räkna ut en korrelationskoefficent, 

där 1 motsvarar ett perfekt positivt samband (Bryman, 2018; Djurfeldt, Larsson & Stjärnha-

gen, 2010). Testet gav en korrelationskoefficient på .998 med en signifikans på .000. Enkäten 

kan alltså sägas ha en hög stabilitet. Värt att notera är dock att enkätens utformning ändrades 

något efter pilotstudien och ingen ny pilotstudie gjordes med den reviderade enkäten.   

 

Intern reliabilitet (Bryman, 2018) motsvarar det Trost (2007) kallar för kongruens. En god in-

tern reliabilitet kännetecknas av att variabler med flera indikatorer, såsom exempelvis en Li-

kert-skala, ska vara pålitliga och följdriktiga. Ett sätt att testa detta är med hjälp av ett så kal-

lat Cronbachs alfa-test. Chronbachs alfa kan, i korta ordalag, beskrivas som ett test som prö-

var korrelationen mellan hur respondenterna har svarat på frågorna. En alfa-koefficent räknas 

ut och denna skall, enligt god forskningssed, ligga på minst .8 för att visa på hög intern relia-

bilitet (Bryman, 2018). Ett Chrobachs alfa-test gjordes på alla Likert-skal-frågor gällande vad 

som motiverade resondenterna att spela musik i början av deras karriär och ett likadant test 

gjords angående de frågor som gäller vad som motiverar dem i deras musicerande idag. Båda 

testerna visade ett Chronbachs Alpha-värden som indikerar på en hög intern reliabilitet (.819 

respektive .826). 

 

Internbedömarreliabiliteten (Bryman, 2018) motsvarar det Trost (2007) kallar för objektivitet 

och det är mer ett aktuellt problem när flera observatörer eller forskare är inblandade och ex-

empelvis skall översätta insamlad data till olika kategorier. I föreliggande studie kan internbe-

dömarreliabiliteten halta i det hänseende att fritextsvaren analyserades utifrån en tematisk 

analys – vilket, i det fall en annan forskare skulle vilja återskapa min studie, skulle innebära 

en förmodad skillnad i hur vi väljer att tolka de insamlade fritextsvaren.   

 

Trost (2007) menar vidare att en viktig aspekt av kvantitativa undersökningar är den så kal-

lade standardiseringen. I kvantitativa undersökningar är en hög grad av standardisering önsk-

värd. En hög grad av standardisering karaktäriseras, exempelvis, av att datainsamlingssituat-

ionen ska vara så lika som möjligt för alla respondenter. Frågorna ska ställas i exakt samma 

ordning, med exakt samma formulering o.s.v. Problem med låg grad av standardisering är 

vanligare i intervjusituationer – i föreliggande studie, där en enkät används som datain-

samlingsmetod, är frågorna automatiskt ställda i exakt samma ordning med exakt samma for-

mulering och studien kan sägas präglas av en hög grad av standardisering.   

 

Slutligen menar både Bryman (2018) och Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) att kvanti-

tativa undersökningar, i sin mindre flexibla inställning till intervjufrågor, generellt har en 

lägre validitet än kvalitativa undersökningar, men att en högre reliabilitet ofta går att nå i 

kvantitativa dito. Bell (1995) menar vidare att det sällan är behövligt att konkret mäta och för-

djupa sig i validitetens tekniska aspekter, men att en noggrann, kritisk genomgång av frågorna 

oftast räcker långt.  
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras med hjälp av underrubri-

kerna 5.1 Deskriptiv analys, 5.2. Samband och 5.3 Sammanfattning.  

5.1 Deskriptiv analys 
I följande avsnitt presenteras deskriptiva analyser av det för studien insamlade materialet. 

Analyserna redovisas i underrubrikerna 5.1.1 Bakgrundsfaktorer, 5.1.2 Motivation till musice-

rande, 5.1.3 Motivation till vidare studier, vilka tillsammans ger svar på studiens första forsk-

ningsfråga. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning i 5.1.4 Sammanfattning. 

5.1.1 Bakgrundsfaktorer 

I detta avsnitt presenteras deskriptiv data gällande bakgrundsfaktorer hos respondenterna 

(n=134) i studiens urval. Tabell 1 visar spridningen av svar från respondenterna över de 6 

musikhögskolor som jag har vänt mig till. Frågan om vilken skola respondenterna studerar 

vid var med i enkäten dels som en kontroll för att säkerställa att alla respondenter tillhör den 

målgrupp jag vänder mig till och dels för att kunna se hur representativt urvalet var. För att 

avidentifiera respondenterna ytterligare har jag i presentationen valt att kalla skolorna för Mu-

sikhögskola 1-6. Av tabellen framgår att en märkbart större svarsfrekvens är gällande hos Mu-

sikhögskola 2 där 44 procent av respondenterna studerar, medan studenter vid Musikhögskola 

6 endast representeras i 6 av svaren. Frågan användes endast i enkäten som en säkerhetskoll 

för att förvissa mig om att endast musikhögskolestudenter svarade på enkäten. Vilken musik-

högskola respondenterna studerar vid är dock inte en bakgrundsvariabel jag i mitt syfte är in-

tresserad av att göra några sambandsanalyser med och inga variabeln har därför inte använts i 

några bivariata analyser. Tabellen kan dock vara viktig för att visa att det finns en snedfördel-

ning gällande skolor bland respondenterna, vilket ytterligare påverkar generaliserbarheten av 

resultatet gentemot den totala populationen menligt. I den grova beräkningen av totalpopulat-

ionen som gjordes framkom att Musikhögskola 4 var den skola med flest studenter och att 

Musikhögskola 2 (där flest studenter valde att besvara enkäten) var en av de mindre skolorna. 

Även om beräkningen av skolornas inbördes storlek är grov så ger detta grund för ett rimligt 

antagande om att representationen gentemot totalpopulationen inte är särskilt god, i och med 

bekvämlighetsurvalet. 

 
Tabell 1. 

 

Tabell 2 visar på könsfördelningen mellan respondenterna. Tabellen visar en överrepresentat-

ion av män (n= 69) jämfört med kvinnor (n=62) och personer av annat kön (n=1). Två perso-
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ner valde att inte ange sitt kön i svaret. Kön är en av de bakgrundsfaktorer som jag sedan an-

vände om gruppvariabel i olika bivariata analyser, för att besvara forskningsfråga 2. Eftersom 

flera statistiska tester, exempelvis Chi-square, försvåras av grupper med för få individer har 

jag valt att ange både alternativet Annat (n=1) och Vill ej ange (n=2) som ”missing” i SPSS 

och därmed kommer jag endast använda mig av de två alternativen med flest observationer, 

det vill säga Kvinna (n=62) och Man (n=69), i de bivariata analyserna. 

 

 

Tabell 2 

 

Tabell 3 visar hur fördelningen gällande huvudinstrument ser ut mellan respondenterna. De 

vanligast förekommande instrumenteten är sång (n=30), gitarr (n=19) och violin (n=15). De 

minst frekventa var nyckelharpa (n=1) och bastuba (n=1). Instrumentgrupperna används som 

gruppvariabel i flera bivariata tester och inför dessa kommande analyser har instrumenten de-

lats upp i följande kategorier: sång, stråk, träblås, brass, gitarr, slagverk (inkluderar trumset), 

piano/orgel och Elbas/kontrabas. Gällande instrumentfördelning på musikhögskolorna har 

ingen tidigare statistik insamlats och det är därför svårt att säga något om generaliserbarheten, 

vilket medför att resultaten av de statistiska testerna bör behandlas med försiktighet i slutsat-

ser.   

 
Tabell 3 

 

Medelåldern bland respondenterna visade sig vara 25,38 år. En åldersspridning på 22 år vi-

sade sig vara gällande, där den yngsta respondenten är 20 år och den äldsta är 42. Allt detta 

visas i Tabell 4. Ingen statistik gällande åldersspridning på musikhögskolorna har samlats in 

och det är därför även utifrån denna variabel svårt att säga något om hur detta påverkar resul-

tatets generaliserbarhet. Bakgrundsvariabeln ålder har heller inte använts som gruppvariabel i 

några statistiska tester.  
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Tabell 4 

 

Tabell 5 visar spridningen mellan respondenterna gällande huvudsaklig genre i utbildningen. 

Genre har använts som gruppvariabel i flera bivariata analyser. För att underlätta analyser av 

materialet slogs flera kategorier samman och i den bivariata analysen används istället katego-

rierna Jazz/pop/rock (n=52), Folkmusik/världsmusik (n=11), Blandad genre (n=14) och Klas-

sisk musik/kyrkomusik (n=57).  

 
Tabell 5 

 

Respondenterna fick ange de tidigare utbildningar som varit aktuella i deras musikaliska bana. 

Det visade sig att musik/kulturskolan (82,8 %), gymnasieprogram med estetisk inriktning -mu-

sik (78,4 %) och folkhögskola (67,2 %) var de vanligast förekommande tidigare utbildning-

arna bland respondenterna, vilket framgår i Tabell 6. 

 
Tabell 6 
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5.1.2 Motivation till musicerande 

Som svar på fråga Jag började spela musik därför att… fick respondenterna ange vilka fak-

torer som var motiverande för dem i deras val att börja spela musik. Samtliga respondenter 

svarad på frågan, alltså inget bortfall. Det fanns ingen begränsning i hur många alternativ 

varje respondent kunde ange. De faktorer som flest respondenter har angett som viktiga var 

Ville spela/sjunga ett instrument (65,7 %), Förebilder som spelade musik (44 %), Släktingar 

som spelade musik (42, 5 %), Ville spela just mitt valda instrument (41,8 %) och Föräld-

rar/annan vuxen tyckte att jag skulle spela (41 %). Angående alternativen Träffa nya kompi-

sar, Umgås med kompisar och Ville få utlopp för känslor angav 11,9 % att dessa faktorer var 

viktiga. Att Få utlopp för kreativitet tyckte 24,6 % och att Kompisar som spelade musik var 

en viktig faktor angav 21, 6 %. Den minst frekventa faktorn var Bli känd, vilket endast 6 % 

angav som viktigt. 

 

På frågan Nämn en händelse som du anser ha varit viktig för ditt val att spela/fortsätta spela 

musik fick respondenterna lämna fritextsvar. Dessa fritextsvar har analyserats och bearbetats 

via tematisk analys. Efter noggrann genomgång av de insamlade svaren, där repetitioner av 

teman och likheter/skillnader bland svaren noterades och 13 teman utkristalliserades. Då flera 

teman endast innehöll 2-3 observationer, vilket skulle försvåra en statistisk analys av materi-

alet, gjordes ännu en noggrann genomgång där de ursprungliga temana reducerades till 6 mer 

övergripande teman. 

- Ensemblespel/Social gemenskap. I denna kategori hamnade svar som både lägger 

tyngdpunkt vid samspel och olika ensembleformer, men även svar som lägger mer 

vikt vid den rent sociala aspekten av att träffa kompisar och känna en gemenskap.  

- Viktiga lärare består av svar där en inspirerande, engagerande eller uppmuntrande lä-

rare har varit viktig för respondentens val att spela/fortsätta spela musik.  

- Andra förebilder/idoler.  Denna kategori rymmer svar som där respondenten angett att 

det funnits musik/musiker i familjen/släkten eller vänner/vänner till familjen som in-

spirerat till musicerande, svar som anger en känd artist/musiker som motivationskälla 

till att börja spela musik och svar som anger en viss konsertupplevelse med en idol el-

ler förebilder såsom exempelvis äldre elever på kulturskolan.  

- Tidigare utbildningar. Här ryms svar som anger en tidigare utbildning (exempelvis 

estetprogram på gymnasiet, kulturskola, folkhögskola, musikläger m.m.) som anled-

ning till vidare musicerande.  

- Upplevelse av att spela konsert.  Hit kategoriserades alla svar som anger att ett visst 

konserttillfälle där respondenten spelat varit en viktig händelse för fortsatt musice-

rande.  

- Inre motivation/lust & välmående där alla svar som lade tyngdpunkt vid starkt musik-

intresse, känsla av lust eller välmående i samband med musik och att de får utlopp för 

känslouttryck hamnade. Även svar som la vikt vid eget skapande hamnade i denna ka-

tegori.  

 

Slutligen hamnade svar som exempelvis ”Inget speciellt” i kategorin ”Inget angett svar/svår-

kategoriserat”, tillsammans med de respondenter som valde att inte ange något svar på frågan. 

Denna grupp (n=26) utgjorde 19,4 % av respondenterna, varav 24 respondenter helt hade av-

stått från att ange något svar på frågan och två svar inte gick att kategorisera. Trots det stora 

antalet valde jag att kategorisera hela gruppen som ”missing” i SPSS – då de uteblivna/svår-

kategoriserade svaren inte är till någon nytta i analysen. I vissa fall var tematiseringen svår då 

svaret skulle kunna passa in under flera teman. I de fallen valde jag den kategori där ändå 

tyngdpunkten i svaret passade. Nedan följer några citat som ger en liten bild av vilka typer av 

svar som utgör de olika temana: 
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Tema Ensemblespel/Social gemenskap: 
 ”Första gången jag fick chansen att spela med andra. Den sociala biten har varit 
avgörande för mig.” (Respondent nr 19) 

Tema Viktiga lärare: 
”Möten med lärare som varit prestigelösa och gett plats för min egen utveckling 
och låtit mig höra min egna röst angående vad jag vill göra.” (Respondent nr 14) 

Tema Andra förebilder/idoler: 
”Att gå på konserter där äldre elever på musikskolan deltog” (Respondent nr 29) 

Tema Tidigare utbildningar: 
”När jag fick börja studera vid estetiska programmet, då började mitt musikin-
tresse ta ordentlig fart.” (Respondent nr 73) 

Tema Upplevelse av att spela konsert: 
”Har svårt att säga en specifik händelse. Men många konserter där kicken av att 
stå på scen och spela tillsammans med andra, samt få bekräftelse och beröm ef-
teråt. Att göra någonting musikaliskt tillsammans med andra och bli erkänd för 
det.” (Respondent nr 45) 

Tema Inre motivation/lust & välmående: 
”När jag började spela gitarr på eget bevåg kände jag att jag kunde uttrycka mig 
på ett helt annat sätt än jag hade gjort innan. Då kunde jag sjunga och kompa mig 
själv och göra precis vad jag vill.” (Respondent nr 132) 

 

För att sedan kunna göra bivariata eller multivariata analyser med dessa variabler var jag 

tvungen att omkoda dem i SPSS från ”string variable” (vilket innebär textsvar) till ”numeric” 

variable – vilket är en vanlig nominalvariabel.  Jag valde att, för enkelhetens skull, numrera 

variabelns värden i bokstavsordning, det vill säga i den ordning som de presenteras i Tabell 7 

med siffrorna 1-6. I tabellen framgår det att typvärdet är Inre motivation/Lust och välmående 

(n=22) men det skiljer bara en respektive två observationer från värdena Ensemblespel/Social 

gemenskap (n=21),  Andra förebilder/idoler (n=20) och Viktiga lärare (n=20). Eftersom det 

är så pass jämt mellan de vanligaste värdena är det ändå inte tal om något tydligt centralmått 

och spridningen kan sägas vara stor. En annan faktor som gör att försiktighet bör iakttas gäl-

lande generaliseringen av resultatet är att endast 80,6 % av respondenterna gav kategoriser-

bara svar på frågan. Det vanligaste svaret (Inre motivation/lust och välmående) angavs ”end-

ast” av 16,4 % av respondenterna. 

 

 
Tabell 7 
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I Tabell 8 visas en sammanställning av inställningen till påståenden på temat: I mitt musice-

rande idag känns det viktigt för mig att… På dessa Likert-frågor svarade samtliga 134 respon-

denter. De faktorer som flest angav som Mycket viktiga är: Utvecklas tekniskt på mitt instru-

ment  (68,66 %), Få utlopp för och utveckla min kreativitet (61,19 %) Spela tillsammans med 

andra  (58,25 %). Den enda variabel som har ett tydligt typvärde på Inte alls viktigt är Bli 

känd, där 39,55 % anger att de inte tycker att det är viktigt alls. 

 

 
Tabell 8 

 

I Tabell 9 visas en liknande sammanställning, gällande påståenden på temat: När jag började 

spela musik kändes det viktigt för mig att… Av Tabell 9 framgår en generellt större spridning 

och typvärdena i de olika variablerna är generellt inte lika höga. Den faktor som flest respon-

denter angav som mycket viktigt var att få spela tillsammans med andra (41, 04 %). Andra 

viktiga faktorer visade sig vara att träffa spelkamrater (39,6 %), få utlopp för känslor (34,3 

%) och utlopp för kreativitet (33,6 %). De högsta typvärdena visade sig dock gällande fak-

torer som upplevdes som inte alls viktiga. Att kunna leva på musiken (44,78 %) och bli känd 

(44,03 %) visade sig vara det som flest upplevde som oviktigt. 
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Tabell 9 

5.1.3 Motivation till vidare utbildning 

Vid frågan I min utbildning idag tycker jag det är viktigt att… fick respondenterna fylla i de 

tre alternativ som de finner viktigast i sin utbildning idag. Samtliga respondenter (n=134) sva-

rade på denna fråga, det vill säga noll bortfall. De tre vanligaste angivna faktorerna visade sig 

vara Jag får utvecklas som musiker (82,8 %), Utvecklas inför framtida yrkesval (58,2 %) och 

Utvecklas som människa (39,6 %). De minst vanliga faktorerna var Möjlighet att experimen-

tera (7,5 %), Utlopp för kreativitet (19,4 %) och Knyter kontakter inför framtiden (26, 1 %). 

Att Få spela tillsammans med andra angav 29,1 % som viktigt och Inspirerande lärare angav 

31,3 % som viktigt. 

 

Vid frågan Nämn en händelse som varit viktig i ditt val att fortsätta studera musik fick re-

spondenterna ange fritextsvar som sedan analyserades till ett antal kärnteman via tematisk 

analys. Dessa teman kvantiserades sedan och numrerades i bokstavsordning med siffrorna 1-

7, för att kunna användas för vidare statistiska analyser.  Flera av de teman som utkristallise-

rades liknar de teman som uppstod i fråga Nr 14, men även nya teman visade sig i det insam-

lade materialet. I temat Ensemblespel/Social gemenskap ryms svar som angav samspel och/el-

ler den sociala aspekten av att träffas och spela som en viktig motivation till vidare utbild-

ning. Under temat Viktiga lärare/Andra förebilder hamnade alla svar där lärare och/eller 

andra förebilder som varit viktiga på ett uppmuntrande, inspirerande eller annat sätt angavs 

som viktiga. Jag valde att, till skillnad från i kategoriseringen av fritextsvaren kring fråga Nr. 

14 att kategorisera lärare tillsammans med andra förebilder – då det annars skulle bli för få 

svar i ”Andra förebilder”-kategorin för att kunna analysera. I temat hamnade även svar som 

handlade om att musik i familjen varit viktigt. Nästa tema blev Tidigare utbildningar som ut-

görs av svar som anger en tidigare utbildningsform (kulturskola, estetgymnasium, musikläger, 

musikklass i grundskola m.m.) som en viktig faktor för att välja att studera vidare. Temat Po-

sitiv upplevelse av att undervisa utkristalliserade sig via svar som angav respondentens egen 

erfarenhet av att undervisa innan formell utbildning som en viktig faktor. De svar som angav 

konserter eller andra uppspel som viktiga hamnade i temat Upplevelse av att spela konsert.  

Flera angav svar som antydde att vidare utbildning för dem kändes som det självklara nästa 

steget i deras liv och/eller att valet att studera vidare inom musik alltid har känts självklart för 



 

 35 

dem. Dessa svar fick jag först ett eget tema: ”naturligt nästa steg”, men för att få en mer över-

skådlig bild och lättare kunna göra analyser bestämde jag mig för att göra större kategorier 

och kategorisera dessa svar tillsammans med andra svar som lade tyngdpunkt vid inre moti-

vation, att musik är deras största intresse, känsla av lust och liknande. Det samma gäller svar 

som handlade om att musik är en källa till välmående samt svar som antydde att responden-

terna tidigare valt en annan bana i livet men insett att musiken är det de brinner för. Det slut-

giltiga temat blev Inre motivation/lust och välmående. Temat Viktigt för yrkesval utkristallise-

rade sig ur de svar som angav att de valde att utbilda sig vidare för att kunna jobba som lärare 

eller musiker. Svar såsom exempelvis ”No clue” kategoriserades tillsammans med de som 

inte angivit något svar alls och precis som i förra fritextkategoriseringen valde jag att be-

nämna uteblivna svar och svar som ej gick att kategorisera tillsammans som ”missing” i 

SPSS. Det rörde sig i det här fallet om 35 svar, varav 31 var ej angivna svar och 4 svar som 

inte gick att kategorisera. Det är därför viktig att vara försiktig med att dra några slutsatser 

kring eventuella samband. Nedan redovisas några citat ur de olika temana som exempel på 

vilken typ av svar som utgör de olika temana: 

 

Tema Ensemblespel/Social gemenskap: 
” Musicera med andra. Ingen enskild händelse heller riktigt, men att söka studier i 

musik har drivits på av att få spela med ihop med människor” (Respondent Nr 22) 

Tema Inre motivation/Lust & välmående: 
” Svårt att tänka på en gång men drivkraften ligger i att jag upplever att det blir ro-

ligare att spela ju mer jag kan och därför fortsätta med att studera.” (Respondent Nr 

134) 

Tema Positiv upplevelse av att undervisa: 
” När jag jobbade som elevassistent och fick se hur elever förstod de jag gått ige-

nom med dom, känna att det är tack vare ens pedagogik som kunskapen fästs vid 

denna individ.” (Respondent Nr 73) 

Tema Tidigare utbildningar: 
” Musikfolkisen var så kul att jag ville fortsätta på högre nivå.” (Respondent Nr. 18) 

Tema Upplevelse av att spela konsert: 
” Slutkonsert på högstadiet. Chocken mina vänner visade efter att de fått höra mig 

spela för första gången var fantastiskt.” (Respondent Nr. 58) 

Tema Viktiga lärare/Andra förebilder: 
” Att mina huvudinstrumentlärare har varit inspirerande, nyfikna och öppna för vad 

jag vill göra.” (Respondent Nr. 121) 

Tema Viktigt för yrkesval: 
” När jag under andra studier på högskola insåg att jag saknade musiken och att jag 

ville bli musiklärare. Då bestämde jag mig för att söka folkhögskola för att sedan 

kunna komma in på en musiklärarutbildning” (Respontent Nr. 100) 

 

I Tabell 10 framgår att det vanligaste temat är Tidigare utbildningar (n=25). Andra vanliga 

teman var Inre motivation/Lust & välmående (n=20) och Viktiga lärare/andra förebilder 

(n=17).  Färst antal observationer har temat Upplevelse av att spela konsert (n=7).  
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Tabell 10 

5.1.4 Sammanfattning av den deskriptiva analysen 

Urvalsbeskrivningen visar att fördelningen mellan grupperna män (51,5 %) och kvinnor 

(46,3%) är ojämn, vilket även är sant gällande fördelningen mellan de olika musikhögsko-

lorna. På grund av att statistik gällande den totala populationen är det svårt att säga något om 

generaliserbarheten gentemot den totala populationen och stor försiktighet bör därför idkas 

gällande att dra några slutsatser baserat på de övriga deskriptiva analyserna, samt de bivariata 

analyser som presenteras i nästa avsnitt. I övrigt visar urvalsbeskrivningen att de flesta re-

spondenterna tidigare har gått på kulturskola, gymnasieprogram med musikinriktning och 

folkhögskola. 

 

Yttre faktorer, så som att föräldrar, släktingar eller andra förebilder spelade musik, visade sig 

vara viktiga anledningar till musikutövande bland respondenterna. Att föräldrar eller andra 

vuxna ville att de skulle spela ett instrument visade sig också vara ganska vanligt. Den vanlig-

aste anledningen visade sig dock vara att respondenterna helt enkelt ville spela ett instrument. 

Detta framgick även i fritextsvaren, där det vanligaste temat visade sig vara lust, välmående 

och inre motivation. Andra vanliga teman i fritextsvaren visade sig vara ensemblespel, social 

gemenskap, viktiga lärare och andra förebilder. Värt att notera är dock att inte alla responden-

ter valde att ange fritextsvar och vissa angav svar som var tvungna att rensas bort. 

 

När respondenterna började utöva musik var de viktigaste motivationsfaktorerna att få spela 

tillsammans med andra, träffa spelkamrater samt få utlopp för känslor och kreativitet. Att 

kunna leva på musiken eller bli känd tyckte många var väldigt oviktigt. I respondenternas mu-

sikutövande idag är det mycket viktigt att utvecklas tekniskt på sitt instrument, få utlopp för 

kreativitet och spela tillsammans med andra. I respondenternas nuvarande utbildning är det 

färre som tycker att spel tillsammans med andra och utlopp för kreativitet är viktigt. Viktiga 

motivationsfaktorer visar sig istället vara att få utvecklas som musiker, människa och inför 

yrkesval. De vanligaste temana i fritextsvaren gällande en viktig händelse för vidare studier 

visade sig vara tidigare utbildningar, inre motivation, lust och välmående och viktiga lärare. 

Även här bör dock noteras att inte samtliga respondenter har lämnat tematiserbara svar. 

 

I och med att statistik gällande könsfördelningen på musikhögskolorna inte har inhämtats och 

eftersom urvalet är ett bekvämlighetsurval är det svårt att säga något om resultatets generali-

serbarhet och slutsatser grundade på den univariata analysen eller de statistiska testerna i 
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nästa avsnitt bör därmed behandlas med försiktighet. Resultatet säger endast något om sam-

band inom den för studien gjorda urvalet. 

5.2 Samband 
I följande avsnitt presenteras bivariata analyser som grundar sig på statistiska tester som har 

gjorts för att svara på studiens andra forskningsfråga. Resultaten presenteras under rubrikerna 

5.2.1 Samband mellan kön och motivation, 5.2.2 Samband mellan huvudinstrument och moti-

vation, 5.2.3 Samband mellan genre och motivation, 5.2.4 Sammanfattning av bivariata ana-

lyser. 

5.2.1 Samband mellan kön och motivation 

Ett Pearson Chi-square-test gjordes för att undersöka sambandet mellan gruppvariabeln Kön 

och testvariabeln Händelse som varit viktig i ditt vad att spela/fortsätta spela musik. Testet 

visade att inget signifikant samband är gällande (p=.705). Ett Chi-square-test där Likelyhood 

ratio lästes av på grund av för små förväntade observationer i cellerna, visade på ingen signi-

fikans (p=.362) gällande samband mellan gruppvariabeln Kön och testvariabeln Händelse 

som varit viktig för mitt val att studera vidare. 

 

För att undersöka om det finns något statistisk skillnad i medelvärdet på attitydsvaren i Li-

kert-påståendena När jag började spela musik kändes det viktigt för mig att… mellan grup-

perna kvinna och man gjordes ett T-test. Testet visade på att det gällande de flesta Likert-frå-

gorna inte finns något signifikativt samband. Gällande påståendet När jag började spela mu-

sik var det viktigt för mig att få utlopp för mina känslor visade sig dock en signifikans 

(p=.009), vilket visas i Tabell 11. 

 
Tabell 11 

 

För att se lite mer i detalj vad det var T-testet fann för signifikanta skillnader gjordes en kors-

tabell Kön*Få utlopp för mina känslor. Tabellen visade att av gruppen kvinna angav 40,3 % 

att det var mycket viktigt, medan typvärdet för man är ganska viktigt  (27,5 %). Kvinnornas 

svar är dessutom mer centrerade kring svarsvärde 4-5 (ganska viktigt och mycket viktigt), med 

32,3 % som svarat ganska viktigt, medan männens näst vanligaste svarsvärden är varken vik-

tigt eller oviktigt och mycket viktigt, på 26,1 % vardera.  

 

Ett T-test gjordes för att undersöka samband mellan gruppvariabeln Kön och medelvärdet på 

svaren i attitydfrågorna kring I mitt musicerande idag känns det viktigt för mig att… Testet 

visade att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna gällande påståendena Utvecklas 

tekniskt på mitt instrument (p=.000) och Få utlopp för och utveckla min kreativitet (p=.011), 

vilket Tabell 12 visar. 
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Tabell 12 

 

Korstabeller gjordes för att se vad det var för skillnader mellan grupperna som T-testet ansåg 

vara signifikanta. Tabell 13 visar, gällande Utvecklas tekniskt på mitt instrument, att även om 

man och kvinna har samma typvärde (5=mycket viktigt) så är spridningen mycket högre bland 

männens svar och hela 82,3 % av kvinnorna angav typvärdet 5 jämfört med endast 55,1 % av 

männen. Gällande Få utlopp för och utveckla min kreativitet  har kvinnor och män samma 

typvärde (5=mycket viktigt), men mycket större procent av kvinnorna (71 %) har samlats 

kring typvärdet, jämfört med 50,7 % av männen, vilket visas i Tabell 14. 

 

 
Tabell 13 

 

 
Tabell 14 

5.2.2 Samband mellan huvudinstrument och motivation 

Ett Pearson Chi-square test gjordes för att testa sambandet mellan gruppvariabeln Huvudin-

strument och testvariabeln Händelse som varit viktig för ditt val att spela/fortsätta spela mu-

sik och ingen statistisk signifikans rådde enligt testet (p= .227). Ett Chi-square gjordes även 

gällande Huvudinstrument * Händelse som varit viktig för vidare studier och det visade inte 

heller något statistisk signifikant samband (p=.120). 

 

För att undersöka om variabeln Huvudinstrument har något samband med medelvärden i Li-

kert-frågan När jag började spela musik var det viktigt för mig att… gjordes ett ANOVA-test, 

då gruppvariabeln Huvudinstrument har fler än två kategorier. Tabell 14 visar att ANOVA-

testet visade på signifikant variation av medelvärden gällande påståendena träffa spelkamra-

ter  (p=.031), nå ut till en publik  (p=.027) och att bli uppskattad av andra musiker (p=.041). 
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Tabell 14 

 

För att få reda på mellan vilka instrumentgrupper skillnaden upptäcktes gjordes även ett Post-

Hoc test. Post-Hoc-tabellen visade att gällande att träffa spelkamrater (Tabell 15) är det mel-

lan grupperna stråk och piano/orgel den signifikanta skillnaden (p=.005) finns. Gällande att 

nå ut till en publik (Tabell 16) visade det sig vara mellan grupperna sång och träblås det 

fanns en signifikant skillnad (p=.020). Gällande att bli uppskattad av andra musiker (Tabell 

17) visar det sig att det är mellan grupperna kontrabas/elbas och piano/orgel som den signifi-

kanta skillnaden (p=.018) finns.  

 
Tabell 15 

 
Tabell 16 

 
Tabell 17 

 

För att se vilken signifikant skillnad (p=.005)  mellan instrumentgrupperna som ANOVA-

testet reagerade på gjordes några korstabeller. Gällande att träffa spelkamrater framgick det i 

korstabellen att 61,9 % av stråkmusikerna angav typvärdet mycket viktigt jämfört med pianis-

terna/organisterna där endast 9,1 % angav det värdet. De vanligaste attityderna på påståendet 

inom gruppen piano/orgel var inte alls viktigt (27,3 %), varken viktigt eller oviktigt (27,3 %) 

och ganska viktigt (27, 3 %). Detta pekar mot en mycket större spridning hos uppfattningen 

bland pianisterna/organisterna än bland stråkmusikerna samt att stråkmusikerna i högre ut-

sträckning ansåg det som mycket viktigt att träffa spelkamrater när de började musicera. 

 

En korstabell gjordes även för att se vad det var för samband mellan sång och träblås som 

ANOVA-testet visade var signifikant (p=.020) gällande inställningen till att nå ut till en 

publik i början av respondenternas musikaliska bana. Tabellen visade 40 % av sångarna angav 

typvärdet 4 (ganska viktigt), medan 35,7 % av gruppen träblås angav typvärdena 1 (inte alls 
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viktigt) och 2 (ganska oviktigt). 0 % av träblåsarna angav dessutom att de tyckte att det var 

mycket viktigt. 

 

För att få en bild av vilken signifikant skillnad (p=.018) i attityden mellan grupperna el-

bas/kontrabas och piano/orgel gällande att bli uppskattad av andra musiker som ANOVA-

testet pekade på, gjordes även här en korstabell. Korstabellen visade bland annat att 0% av pi-

anisterna/organisterna angav svarsvärde 5 (mycket viktigt), till skillnad från basisterna, där  

57, 1 % av gruppen angav att det var mycket viktigt, vilket även visade sig vara typvärdet för 

gruppen. 0 % av basisterna hade, dessutom, angett svarsvärde 1 (inte alls viktigt) eller 2 

(ganska oviktigt) på frågan till skillnad från pianisterna/organisterna där 27,3 % angav svars-

värde 1 och 9,1 % angav svarsvärde 2. Pianisterna/organisternas typvärde var dock 4 (ganska 

viktigt), vilket 36,4 % av dem angav.  

 

För att undersöka om det finns något samband mellan gruppvariabeln Huvudinstrument och 

testvariabeln I mitt musicerande idag känns det viktigt för mig att… gjordes ett ANOVA-test. 

Tabell 20 visar att testet visade på signifikans gällande faktorerna möjlighet att experimentera 

(p=.013) och att bli uppskattad av andra musiker (p=.017). 

 

 
Tabell 18 

 

För att få reda på mellan vilka instrumentgrupper testet hittade ett signifikant samband gjor-

des ett Post-Hoc-test. Tabell 19 visar att gällande variabeln möjlighet att experimentera fanns 

den statistiskt signifikanta variationen mellan grupperna brass och träblås (p=.016) och brass 

och sång (p=.034). Gällande att bli uppskattad av andra musiker (Tabell 20) fanns det statist-

iskt signifikanta sambandet mellan grupperna piano/orgel och slagverk (p=.021), piano/orgel 

och stråk (p=.046) och piano/orgel och sång (p=.004).  

 

 
Tabell 19 

 
Tabell 20 
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En korstabell gjordes för att se vad ANOVA-testet tyckte var signifikant i svarsvärdena. Ta-

bellen visade att typvärdet hos brassmusikerna gällande möjlighet att få experimentera är 3 

(varken viktigt eller oviktigt), vilket 70 % av gruppen angav. Grupperna träblås och sång har 

dock båda sina typvärden på 5 (mycket viktigt) med 57,1 %  respektive 46,7 %.  

 

För att närmare undersöka på vilket vis instrumentgruppen piano/orgel hade svarat an-

norlunda gällande att bli uppskattad av andra musiker, jämfört med grupperna slagverk, stråk 

respektive sång gjordes en korstabell. Tabellen visade att gruppen piano/orgel hade sitt typ-

värde på 3 (varken viktigt eller oviktigt), vilket 36,4 % av gruppen angav som svar. Det näst 

vanligaste svaret inom gruppen var 2 (ganska oviktigt) med 27,3 %. Gruppen slagverk hade 

sitt typvärde på 4 (ganska viktigt), vilket 50 % av gruppen angav som svar. Det näst vanlig-

aste svaret inom gruppen var 5 (mycket viktigt) med 40 % av gruppens svar. Inom gruppen 

Slagverk var det 0 % som angav värde 1 (inte alls viktigt) eller 2 (ganska oviktigt). Inom grup-

pen stråk hamnade typvärdet på 5 (mycket viktigt), vilket 38,1 % av gruppen angav som svar. 

Näst vanligaste inställningen inom gruppen var 4 (ganska viktigt) med 33,3 % av gruppens 

svar. 0 % av stråkmusikerna svarade 1 (inte alls viktigt). Gällande gruppen sång så angav 43,3 

% av gruppen alternativ 5 (mycket viktigt), vilket även var typvärdet för gruppen. 40 % sva-

rade 4 (ganska viktigt), vilket var det näst vanligaste svaret inom gruppen.  

5.2.3 Samband mellan genre och motivation 

Ett Pearson Chi-square-test gjordes för att testa sambandet mellan gruppvariabeln Genre och 

testvariabeln Händelse som varit viktig i mitt val att spela/fortsätta spela musik och i testet 

framgick att nollhypotesen inte kan förkastas om att inget samband finns mellan variablerna 

(p=.404). Ett Chi-square-test, där Likelyhood-ratio lästes av, gjordes för att undersöka sam-

bandet mellan grubbvariabeln Genre och testvariabeln Händelse som varit viktig för mitt val 

att studera vidare. Testet visade inte på något signifikant samband mellan variablerna 

(p=.057). För att undersöka om några samband är gällande mellan gruppvariabeln Genre och 

testvariabeln När jag började spela musik kändes det viktigt för mig att… gjordes ett 

ANOVA-test. Inga signifikativa samband hittades. 

 

Ett ANOVA-test med tillhörande Post Hoc-test gjordes för att undersöka eventuella samband 

mellan gruppvariabeln Genre och testvariabeln I mitt musicerande idag känns det viktigt för 

mig att… ANOVA-testet visade signifikans gällande Likert-påståendena gällande att spela 

konserter och att kunna leva på musiken. Post Hoc-testet visade att de signifikanta skillna-

derna fanns mellan följande grupper. Gällande att spela konserter: mellan jazz/pop/rock och 

klassisk musik/kyrkomusik (p=.020) samt blandad genre och klassisk musik/kyrkomusik 

(p=.001). Gällande att kunna leva på musiken: mellan blandad genre och klassisk musik/kyr-

komusik (p=.025). Gällande påståendet att utvecklas tekniskt på mitt instrument så reagerade 

Levene’s test på att antagandet om standardvariation mellan grupperna inte möttes och ett 

Brown Forsythe-test fick användas för att få reda på signifikansen. Brown Forsythe-testet vi-

sade att det finns en signifikant skillnad (p=.007) mellan genregrupperna gällande utvecklas 

utvecklas tekniskt på mitt instrument. Post Hoc-testet visade sig att det är mellan grupperna 

jazz/pop/rock och klassisk musik/kyrkomusik (p=.002) samt blandad genre och klassisk mu-

sik/kyrkomusik (p=.006) som de signifikanta skillnaderna finns. 

 

Korstabeller gjordes för att undersöka vad det var för skillnader som testen fann signifikativa. 

Gällande testvariabeln spela konserter visade det sig att hos gruppen klassisk musik/kyrkomu-

sik hamnade typvärdena på 4 (ganska viktigt) och 5 (mycket viktigt), med 43,9 % av svaren 

vardera. Typvärdet för både jazz/pop/rock och blandad genre var 4 (ganska viktigt) med 57,7 

% respektive 35,7 % av gruppernas svar. Hos både jazz/pop/rock och blandad genre är det 
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fler som har svarat svarsvärde 3 (varken viktigt eller oviktigt) på 19,2 % respektive 28,6 % än 

det är som har angett svarsvärde 5 (mycket viktigt). Svarsvärde 5 har endast 17,3 % av 

jazz/pop/rock angett, respektive 14,3 % av blandad genre.  

 

Gällande testvariabeln att kunna leva på musiken uppgav 38,6 % av gruppen klassisk mu-

sik/kyrkomusik typvärdet på 5 (mycket viktigt). Det näst vanligaste svarsvärdet för gruppen är 

4 (ganska viktigt) med 31,6 %. Hos blandad genre var typvärdet istället 3 (varken viktigt eller 

oviktigt) på 42,9 % och det näst vanligaste svarsvärdet var även i denna grupp 4 (ganska vik-

tigt) på 21,4 %.  

 

Gällande testvariabeln att utvecklas tekniskt på mitt instrument: I gruppen klassisk musik/kyr-

komusik angav 86 % typvärdet 5 (mycket viktigt). 0 % angav svarsvärde 1-3 och 14 % angav 

svarsvärde 4 (ganska viktigt). Även jazz/pop/rock och blandad genre hade typvärde 5 (mycket 

viktigt) men endast 53,8 % respektive 50 % angav detta värde. Hos både jazz/pop/rock och 

blandad genre var det näst högsta värdet 4 (ganska viktigt) på 40,4 % respektive 35,7 %. 

5.2.4 Sammanfattning av de bivariata analyserna 

Statistiskt signifikanta samband kunde inte finnas gällande varken kön, huvudinstrument eller 

genre i förhållande till de teman som utkristalliserade sig i fritextsvaren gällande händelser 

som varit viktiga för studenternas val att musicera och studera musik. Däremot kunde vissa 

signifikanta samband finnas gällande attityderna gentemot vad som var viktigt i musicerandet 

när respondenterna började spela musik respektive i deras musicerande idag. Kvinnorna 

angav i högre grad än männen att det var mycket viktigt att få utlopp för sina känslor när de 

började musicera samt att det i musicerandet idag är mycket viktigt att få utvecklas tekniskt 

på sitt instrument och få utlopp för sin kreativitet. Stråkmusiker visade sig i högre grad än pia-

nister och organister tycka att det var mycket viktigt att träffa spelkamrater i början av deras 

musikaliska bana. Sångarna upplevde när de började spela musik att det var viktigt att nå ut 

till en publik, i högre grad än träblåsarna och basisterna tyckte i högre utsträckning än pianis-

terna att det var viktigt att bli uppskattad av andra musiker, när de började spela musik. Pia-

nisterna och organisterna angav även i hög utsträckning att de är likgiltiga till att bli uppskat-

tade av andra musiker i deras musicerande idag, till skillnad från både slagverkarna, stråkmu-

sikerna och sångarna. Analyserna visade även signifikanta skillnader gällande att brassmusi-

ker ställde sig likgiltiga till att få möjlighet att experimentera i sitt musicerande jämfört med 

sångarna och träblåsarna, som generellt fann det mycket viktigt. Vissa signifikativa samband 

hittades även gällande genregrupper. De klassiska musikerna och kyrkomusikerna tyckte i 

högre utsträckning att det i deras musicerande idag är mycket viktigt att spela konserter, jäm-

fört med jazz/pop/rock-musikerna och de med blandad genre. Gällande samma grupper visade 

det sig även att de klassiska musikerna och kyrkomusikerna i högre grad anser det viktigt att 

utvecklas tekniskt på sina instrument, jämfört med de andra två grupperna. Studenterna med 

blandad genre var i högre grad likgiltiga till att kunna leva på musiken, jämfört med de klas-

siska musikerna/kyrkomusikerna.  

5.3 Sammanfattning och slutsatser 
Lusten att spela ett instrument, släktingar och förbilder som musicerade samt att föräldrar/an-

nan vuxen ville att de skulle spela visade sig vara de vanligaste anledningarna till att respon-

denterna började spela musik. Viktiga händelser kopplade till valet att spela eller fortsätta 

spela musik visade sig i hög grad vara kopplade till inre motivation/lust & välmående, ensem-

blespel/social gemenskap, viktiga lärare och andra förebilder. Det som generellt kändes vik-

tigast för respondenterna när de började musicera visade sig vara att få spela tillsammans med 
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andra och träffa spelkamrater samt få utlopp för känslor och kreativitet. Det som känns viktig-

ast för respondenterna i deras musicerande idag visade sig vara att utvecklas tekniskt på sina 

instrument, att få utlopp för kreativitet samt att spela tillsammans med andra. 

 

Att i sin utbildning få utvecklas som människa och musiker samt utvecklas inför framtida yr-

kesval visade sig vara viktigt för många respondenter i deras utbildning idag. Viktiga händel-

ser kopplade till valet att studera vidare inom musikområdet visade sig i hög grad vara kopp-

lade till tidigare utbildningar, inre motivation, lust, välmående och lärare/andra förebilder. 

 

Resultatet visade att inga signifikanta skillnader går att finna mellan bakgrundsfaktorerna kön, 

huvudinstrument eller genre och de händelser som respondenterna i fritextsvar har angivit som 

viktiga för sina val att spela musik och att studera vidare inom musik. I resultatet framgår dock 

andra signifikativa samband mellan bakgrundsvariablerna kön, huvudinstrument och genre och 

hur respondenterna har svarat gällande hur viktigt de tyckte olika faktorer var när de började 

musicera och även gällande vilken vikt de lägger vid olika faktorer i sitt musicerande idag.  

 

En intressant observation är att flera av de alternativ som givits i tidigare frågor inte återkommer 

i fritextsvaren, exempelvis att få utlopp för känslor eller kreativitet. Fritextsvaren pekar mot att 

tidigare utbildningar är en vanlig anledning till vidare musikstudier hos respondenterna och 

resultatet visar samtidigt 82,8 % procent av respondenterna tidigare gått i musikskolan/kultur-

skolan. Kan kulturskolan ses som en rekryteringsbas för musikhögskolan? Dock ska försiktig-

het tas gällande att dra några slutsatser av detta. Även om tidigare utbildningar var den vanlig-

aste anledningen – så var det endast 18,7 % av respondenterna som angav detta. I och med att 

urvalets representation för totalpopulationen är svår att fastställa kan heller inga övriga genera-

liseringar göras utifrån dessa resultat. Andra frågor som uppstår är huruvida det, utifrån resul-

tatet, går att utläsa något gällande de olika definitionerna av yttre och inre motivation och vilka 

typer av motivation som tycks mest framträdande. 
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6 Diskussion 
I avsnittet 6.1 Resultatdiskussionen belyses resultatet i förhållande till tidigare forskning och 

presenterad litteratur på området motivation. De teman som diskuteras är vanliga motivations-

faktorer till musicerande och vidare musikstudier, samband mellan kön och motivation, sam-

band mellan huvudinstrument och motivation samt samband mellan genre och motivation. 

Dessa teman presenteras i underrubrikerna 6.1.1 Motivation till musicerande och vidare ut-

bildning och 6.1.2 Samband.  Efter följer en sammanfattning och därefter diskuteras studiens 

valda metod och slutligen förs en diskussion gällande studiens betydelse för det musikpeda-

gogiska fältet samt möjliga framtida utvecklade forskningsarbeten. 

6.1 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till syfte, frågeställningar samt tidigare 

forskning och litteratur på området. Först diskuteras de vanligaste motivationsfaktorerna till 

musicerande och musikstudier, vilket svarar till studiens första frågeställning. Detta presente-

ras under 6.1.1 Motivation till musicerande och vidare utbildning. Efter detta diskuteras de 

olika testade sambanden, vilket svarar till studiens andra forskningsfråga, under rubriken 

6.1.2 Samband. 

6.1.1 Motivation till musicerande och vidare utbildning 

Lusten att spela ett instrument, inre motivation och känsla av lust och välmående visade sig 

vara bland de vanligaste anledningarna till att respondenterna valde att börja spela musik och 

även till att studera musik. Detta går hand i hand med resultaten i Brändström och Wiklunds 

(1995) studie, där musikintresset i sig visade sig vara den vanligaste motivationen till vidare 

studier hos musikhögskolestudenter. Även SMoKs (2002) studie pekar mot att lusten att spela 

är den vanligaste motivationstypen hos kulturskoleeleverna i studien. Det skulle även gå att 

dra paralleller till det Deci och Ryan (2000) skriver gällande att människor som drivs av inre 

motivation ofta fortsätter längre än de som drivs av andra sorter, då samtliga respondenter har 

valt att studera vidare ända till musikhögskolenivå. Vad innebär då egentligen inre motivat-

ion? I den tematiska analysen tolkades svar där exempelvis termer som drivkraft, lust att 

spela, roligt och att musik alltid känts självklart användes in under temat ”Inre motivat-

ion/Lust och välmående” Nedan följer ett exempelcitat ur fritextsvaren: 

 
”…men drivkraften ligger i att jag upplever att det blir roligare att spela ju mer jag 

kan och därför fortsätta med att studera.” (Respondent Nr 134) 

 

Det går att diskutera huruvida det är ett godtyckligt tematiserande jag har gjort och om ”inre 

motivation” verkligen borde ha tillskrivits ett eget tema. Deci och Ryan (2000), Fostås (2002) 

och Hallam (1998) beskriver den inre motivationen på lite olika vis, men det de olika förkla-

ringarna har gemensamt är att det handlar om ett intresse för den utförda handlingen (att mu-

sicera) i sig. Både Deci och Ryan (2000) och Fostås (2002) menar dock att skiljelinjen mellan 

inre och yttre motivation inte alltid är glasklar. Det som Fostås (2002) kallar för konsekvens-

belöning kan i vissa fall vara svårt att skilja från det som författaren kallar för handlingsbelö-

ning. Både Fostås (2002) och Hallam (1998) menar att strävan efter social acceptans och be-

undran är vanliga belöningar som kan fungera som mål för yttre motivation. Detta liknar både 

det som Deci och Ryan (2000) kallar för externt reglerad motivation, det vill säga motivation 

att vinna en belöning från extern part och det som författarna kallar för reglering genom iden-

tifikation och integrerad reglering, vilka båda syftar till att den motiverad har identifierat 

handlingen (att spela eller studera musik) som något viktigt, på grund av annan belöning 

längre fram. Här kan paralleller dras till de resultat i föreliggande studie som pekar mot att 

många av respondenterna angav fritextsvar gällande att de motiverades att studera vidare på 
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musikhögskola på grund av att de identifierade det som ett viktigt steg för att kunna jobba 

som musiklärare eller musiker, vilket vid en första anblick låter helt i linje med det Deci och 

Ryan (2000) kallar för reglering via identifikation. Detta skulle kunna peka mot att valet att 

studera är yttre motiverat, medan valet att musicera och viljan att lära ut musiken grundar sig i 

känslan av direkt handlingsbelöning. Det går dock att diskutera vidare vart gränsdragningen 

går och att en utbildning som riktar sig till ett framtida yrkesval rimligtvis även innehåller in-

slag av det som den motiverade brinner för. Kanske växer intresset och den inre motivationen 

efter hand? Vidare beskriver citat ur fritextsvaren en känsla av kompetens:  

 
”När jag jobbade som elevassistent och fick se hur elever förstod de jag gått ige-

nom med dom, känna att det är tack vare ens pedagogik som kunskapen fästs vid 

denna individ” (Respondent Nr. 73) 

 

” Slutkonsert på högstadiet. Chocken mina vänner visade efter att de fått höra mig 

spela för första gången var fantastiskt.” (Respondent Nr. 58) 

 

Båda dessa citat angavs som viktiga händelser för motivationen att studera vidare inom mu-

sik. Deci och Ryan (2000) menar att känslan av kompetens är viktig för den inre motivationen 

och för att den motiverade ska hålla fast vid intresset länge. Det skulle även gå att tolka som 

att det är fråga om konsekvensbelöning, då ett mått av social acceptans och beundran ändå 

tycks vara en del av situationens belöning. Även detta visar på att skiljelinjen mellan inre och 

yttre motivation inte är helt enkel att uppfatta. Att stolthet eller förväntningar utifrån som inte 

önskas göras besvikna skulle även kunna gå att diskutera, vilket liknar det som Deci och Ryan 

(2000) kallar för introjected regulation. 
 

Att få utlopp för känslor visade sig vara viktigt, något som jag inte uppmärksammat i resulta-

tet av tidigare forskning. Det skulle kunna gå att koppla till den uttrycksmässiga delen av mu-

sicerandet, vilket Fostås (2002) menar är viktig och gynnas av att spela repertoar som är på en 

lagom teknisk nivå för eleven. Deci och Ryan (2000) menar även att lärare som tar hänsyn till 

känslor och elevens vilja är viktiga för tillväxten av inre motivation. Kanske skulle detta 

kunna ses som en viktig förutsättning för att eleven ska känna sig trygg med att uttrycka käns-

lor på lektionen, både i och utanför musiken? Att spela tillsammans med andra visade sig 

också vara en annan viktig motivationsfaktor både när respondenterna började spela musik 

och i deras musicerande idag. Det verkar dock ha varit viktigare för respondenterna när de 

började spela än vad det är nu. Detta går hand i hand med det Schenck (2000) skriver om att 

den sociala samvaron och ensemblespelet är viktigt för många elever och nybörjare, vilket 

även visar sig i SMoK (2002) och Markenstens (2006) resultat. Det faktum att ensemblespelet 

har minskat som motivationsfaktor till förmån för exempelvis att få utvecklas tekniskt på sitt 

instrument, vilket inte visade sig vara lika viktigt för många respondenter när de började spela 

musik, skulle kunna kopplas till det Schenck (2000) skriver om att instrumentallärare ofta har 

ett mer instrumenttekniskt fokus. Det skulle kunna tolkas som en form av integrated regulat-

ion/eller identification (Deci och Ryan, 2000) där studenterna har anammat och värderat det 

instrumentaltekniska bemästrandet som en del av sig själva efter många år av lärare som foku-

serat på just detta.  

 

Både Brändström och Wiklund (1995), Markensten (2006), Carlsson (2003), SMoK (2002) och 

Green (2008) framhäver inflytande över repertoaren som en viktig motivationsfaktor för många 

elever. Inga fritextsvar anger detta som en viktig motivationsfaktor. Skulle detta resultat kunna 

tyda på att de elever som stannar i kulturskolan och sedan går vidare till högre utbildningar 

generellt inte motiveras av detta, utan ”köper” det koncept och den repertoar som kulturskolan 

erbjuder? Eller faller den repertoar som erbjuds helt enkelt dessa personer i smaken i högre 
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utsträckning? Detta går i linje med vad Carlsson (2003) får fram i sitt resultat, att de elever som 

stannar i kulturskolan i högre grad anger positiva omdömen om kulturskoleverksamheten än de 

som väljer att sluta spela. En annan aspekt som kan ha påverkat resultaten i föreliggande studie 

är att inga av de alternativ jag har valt att ha med i enkäten specifikt pekar ut inflytande över 

repertoar som motivationsfaktor, vilket skulle kunna ha påverkat respondenternas tankegångar. 

Det som i föreliggande studie skulle kunna indikera att respondenterna till någon mån i alla fall 

finner inflytande över undervisningen viktigt är att många angav det som mycket viktigt att få 

utlopp för sin kreativitet i musicerandet. Exakt vad kreativiteten innebär rent praktiskt har inte 

nyanserats vidare och det är därför svårt att dra några vidare slutsatser gällande detta. Hade jag 

utgått mer från tidigare forskning i utformningen av min enkät, så hade jag kanske valt att ha 

med det som faktor och ett annat resultat hade kanske visat sig. Resultatet visar även att tidigare 

utbildingar var viktigt för många gällande att välja att studera vidare. Resultatet visar även 

samtidigt att de flesta av respondenterna tidigare har gått i kulturskolan. Både Brändström & 

Wiklund (1995) och Carlssons (2003) resultat visar också på detta. Det går att diskutera om 

detta innebär att de som väljer att studera vidare på högre nivå i många fall är de elever som 

trivs och identifierar sig med den undervisning som erbjuds. Detta skriver även Carlsson (2003) 

om och det skulle kunna ses som ett tecken på det Deci och Ryan (2000) kallar för regulation 

through identification. Det är därför svårt att säga något om denna motivationsfaktor hos re-

spondenterna i föreliggande studie, även om det går att diskutera att utifrån det faktum att inga 

fritextsvar nämnde repertoarinflytande så är det inte en lika viktig faktor hos musikhögskolestu-

denter som hos kulturskolestudenter. Å andra sidan var svaren gällande repertoar lika frånva-

rande gällande fritextsvaren om vad som var viktigt när respondenterna började spela. Även 

här går det dock att diskutera huruvida mitt val av presenterade faktorer i operationaliseringen 

påverkade detta. Utifrån dessa motstridiga resultat skulle det vara intressant att genomföra en 

ny studie med syfte att undersöka just elevinflytande över repertoar som motivationsfaktor hos 

instrumentalelever och studenter. 

 

På frågan om varför de började spela musik svarade många respondenter att släktingar och 

andra förebilder som spelar har varit viktiga vilket även Brändström och Wiklunds (1995) re-

sultat pekar mot. Detta skulle kunna peka mot det som Deci och Ryan (2000) kallar för integre-

rad reglering, där handlingen har värderats på ett så fördjupat vis hos individen att den ser det 

som en självklar del av vardagen, även om motivationen från början kommer utifrån. Som både 

Deci & Ryan och Fostås (2002) skriver är det dock vanskligt att skilja mellan denna typ av 

motivation och den inneboende/inre motivationen. Det fanns även många respondenter som 

angav att de började spela på föräldrarnas initiativ. Detta skulle kunna ses som den typ av mo-

tivation Deci och Ryan (2000) kallar för externally regulated, vilket inom SDT ses som den 

minst autonoma typen av motivation. Det svar nyanserades dock inte in några fritextsvar och 

det är därför oklart om någon form av belöning är inblandad, så det skulle även kunna vara 

fråga om det Deci och Ryan (2000) kallar för introjected regulation, där motivationen snarare 

grundar sig i att inte hamna i dålig dager. Det liknar även det som Fostås (2002), kort och gott 

kallar för konsekvensbelöning, att konsekvensen av att spela blir acceptans hos föräldrar eller 

någon form av belöning. Hallam (1998) kallar detta för målrelaterad motivation, där målet är 

att inte misslyckas. Att föräldrar eller annan vuxen tog initiativ till att respondenten skulle börja 

spela behöver nödvändigtvis inte betyda att spelandet sedan endast motiverades på det viset – 

spelandet i sig kanske fick mening hos respondenten och så kallad handlingsmotivation (Fostås, 

2002) kan ha uppstått.  Inspirerande lärare visar sig ha varit en viktig motivation till musice-

rande och vidare studier, vilket även Callissendorff (2005), Markensten (2006), SMoK (2002) 

och Carlssons (2003) studier tyder på. Bland respondenterna i Markenstens (2006) studie kunde 

dock inga samband mellan kön och anledning till att sluta i kulturskolan påvisas. 
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Flera fritextsvar anger viktiga händelser i form av att stå på scenen och få en kick av publi-

kens reaktion samt beröm efteråt. Detta skulle vid en snabb anblick kunna tolkas som en ytt-

ring av det Deci och Ryan (2000) kallar för inre motivation eller autonomt agerande, men det 

skulle även kunna vara ett uttryck av det Fostås (2002) kallar för konsekvensbelöning. Där 

den sociala acceptansen och beundran är belöningen, snarare än själva musicerandet i sig. 

Dessa utesluter så klart inte nödvändigtvis varandra och det skulle även kunna vara ett uttryck 

för jag-kan-känslan som Schenck (2000) menar är viktig för den inre motivationen. Känslan 

av att lyckas på konserten skulle då kunna ses som en form av vad Fostås (2002) kallar för 

handlingsbelöning. Resultatet visar på intressanta skillnader i vad som motiverade responden-

terna att musicera när de började spela musik kontra vad de upplever som viktigt idag. Gäl-

lande motivationen till musicerande i nutid fanns inga faktorer som tydligt upplevdes som inte 

viktiga, men gällande motivationsfaktorer i början av musicerandet upplevde nästan hälften 

att det inte var viktigt alls att bli känd eller kunna leva på musiken. 

6.1.2 Samband 

Till skillnad från Hallam et al. (2017) och Markenstens (2006) studier, så kunde föreliggande 

studie påvisa några signifikanta samband mellan kön och motivation. Dessa samband innebar 

bland annat att kvinnorna i studien i högre grad i sitt musikutövande idag upplever det viktigt 

att utvecklas tekniskt på sina instrument och få utlopp för kreativitet än vad männen gör. Inga 

signifikanta samband kunde finnas där männen i högre grad än kvinnorna fann en motivat-

ionsfaktor viktig. Att kvinnorna i högre grad prioriterar teknisk utveckling än männen för 

dock tankarna till Hallams et al. (2017) resultat, gällande att flickorna i deras studie visade sig 

vara mer noggranna i sina övningsstrategier och korrigering av felspel. Kanske tyder dessa re-

sultat på en större målmedvetenhet gällande speltekniska framsteg bland kvinnorna? Både 

drivkraften till teknisk utveckling och till kreativt utlopp skulle kunna tolkas som den typ av 

inre motivation som Fostås (2002) kallar för handlingsbelönande. Som Bryman (2018) påpe-

kar går det inte att dra några slutsatser om kausala samband utifrån bivariata analyser och i 

och med att inga generaliseringar kan göras mot totalpopulationen är det omöjligt att dra 

några slutsatser från detta resultat. Det väcker dock frågor som skulle kunna vara intressant att 

i vidare forskning undersöka. Skulle dessa attitydskillnader mellan kvinnor och män kunna 

kopplas till olika förväntningar och normer i samhället? Ett större, mer systematiskt urval 

skulle kanske kunna möjliggöra en sådan studie, där liknande samband skulle kunna undersö-

kas på ett mer djupgående och generaliserbart vis. Precis som tidigare diskuterat verkar olika 

typer av yttre och inre motivationer samverka och det är svårt att utifrån denna studie säga nå-

got generellt om skillnader i motivationsfaktorer mellan kvinnor och män. En annan grupp 

som i föreliggande studie visade sig i hög utsträckning uppleva att utvecklas tekniskt på sitt 

instrument som viktigt visade sig vara de klassiska musikerna och även här vore det intressant 

att i vidare studier undersöka om det skulle kunna ligga traditionsbundna/genrebundna normer 

bakom denna inställning och om det då är fråga om inre eller yttre motivation. Att kartlägga 

om olika motivationsfaktorer är mer eller mindre framträdande mellan könen kan vara extra 

intressant i de fall då en tendenser så som i Carlssons (2003) studie visar sig, där könsfördel-

ningen vid antagningen är 50/50, men fler flickor än pojkar väljer att hoppa av kulturskolan.  

 

Resultatet visade att stråkmusiker i högre grad än pianister/organister upplevde att det var vik-

tigt att träffa spelkamrater när de började utöva musik. Detta går i linje med resultatet från 

Hallam, Creech och Varvarigous (2018) studie, som visar att stråkmusiker och sångare i 

högre grad motiveras av ensemblespel, än vad pianister gör. Detta skulle kunna peka mot att 

pianister och organister motiveras mindre av det Hallam (1998) kallar för social motivation 

och det som Deci och Ryan (2000) kallar för introjected regulation. Det går, som Bryman 

(2018) påpekar, inte att dra några kausala slutsatser – det vill säga om pianisterna/organisterna 
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har valt sitt instrument utifrån vad som motiverar dem eller om de har anammat en motivat-

ionstyp på grund av sitt valda instrument. Inga generaliseringar mot totalpopulationen kan 

heller göras. Några frågeställningar uppstår dock. Skulle det kunna vara så att instrumenten 

piano och orgel i sin konstruktion ger större möjligheter för att på egen hand skapa en musi-

kalisk helhet, än vad stråkinstrument och sång ger? Detta för tankarna till det Deci och Ryan 

(2000) skriver om att en grundläggande faktor för inre motivation är känslan av autonomitet. 

Å andra sidan menar författarna även att känslan av tillhörighet är en viktig ingrediens, vilket 

det utifrån resultatet skulle kunna gå att argumentera inte verkar vara så viktigt för pianis-

ter/organister. Det går även att argumentera att pianisterna/organisterna kanske känner samhö-

righet inom den egna gruppen. Fostås (2002) nyanserar detta vidare genom att påpeka kom-

plexiteten att avgöra om viljan till ensemblespel är ett handlingsmotiverat beteende eller om 

det är konsekvensen av en social acceptans som är belöningen. En annan tanke som uppstår är 

om de olika prioriteringarna kan springa ur vad instrumentalisterna har haft för förebilder och 

i vilka sammanhang de olika instrumentgrupperna traditionellt förekommer i. Stråkinstrument 

i orkestersammanhang, sångare i kör och konsertpianister ensamma på en scen kanske under-

medvetet har gett instrumentalisterna en förväntan på vad som förväntas av en stråkmusiker, 

sångare respektive pianist/organist. Detta skulle kunna vara ett tecken på det Deci och Ryan 

(2000) kallar för integrerad reglerat beteende, där individen har anammat och värderat ett be-

teende som sitt eget även om yttre faktorer har initierat det. Även gällande dessa samband 

uppstår alltså frågor kring normer som skulle vara intressanta att undersöka i vidare studier. 

6.1.4 Sammanfattning av resultatdiskussionen 

Sammanfattningsvis kan skiljelinjen mellan olika typer av motivationer i många fall vara svår 

att uppfatta och det pekar mot att ett samspel mellan inre och yttre motivationer ofta är gäl-

lande. De olika motivationstyperna tycks snarare komplettera och vara avhängiga varandra än 

att de existerar som helt separata faktorer där något är mer att föredra än det andra. Vanliga 

beröringspunkter, så som känsla av kompetens, inspirerande lärare, lust för ämnet, strävan ef-

ter social acceptans verkar dock vara generellt viktiga motivationsfaktorer. Som tidigare påpe-

kas ska stor försiktighet idkas gällande dessa slutsatser, då studiens generaliserbarhet endast 

sträcker sig till den grupp musikhögskolestudenter som studiens urval består av. Angående 

samband mellan olika faktorer, så kan inga kausala slutsatser dras och inga generaliseringar 

mot totalpopulationen kan göras. Vissa tankar och frågeställningar gällande normer och för-

väntningar uppstod dock angående delar av resultatet, vilka skulle kunna vara intressanta att 

undersöka närmare i fortsatt forskning. Dessa diskuteras vidare i 6.4 Vidare forskning.  

6.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte var att kartlägga olika motivationsfaktorer hos musikhögskolestudenter och på 

så vis skapa en generaliserad bild av vad som motiverat musikhögskolestudenter till musikut-

övande och vidare musikstudier. Detta syfte lämpar sig bra till den valda teoretiska utgångs-

punkterna positivism och objektivism, vilka Bryman (2018) beskriver som grundade i ett na-

turvetenskapligt och objektivt tillvägagångssätt. Utifrån detta valdes ett kvantitativt angrepps-

sätt, vilket enligt Bryman lämpar sig till studier med en naturvetenskaplig grund. Den efter-

strävade generaliserbarheten påverkades dock i föreliggande studie av flera beslut, som retro-

spektivt hade kunnat göras annorlunda. Det fanns en ambition gällande en totalundersökning 

av populationen, vilket medförde att enkäten skickades ut via Facebook-grupper i hopp om att 

nå så många musikhögskolestudenter som möjligt. Istället för en totalundersökning blev re-

sultatet det som Bryman (2018) kallar för ett bekvämlighetsurval, där helt enkelt de ur den ut-

valda populationen som hade möjlighet och lust att upptäcka och fylla i enkäten blev urvalet. 

Detta, i kombination med att jag inte lyckades få tag på någon relevant statistik för att kunna 
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avgöra hur pass representativt urvalet blev gentemot totalpopulationen, gör att några generali-

seringar gentemot totalpopulationen inte kan göras. Samband och tendenser i resultatet kan 

endast tillskrivas de respondenter som just mitt urval består av. Hade jag gjort studien igen 

hade jag istället gjort det Bryman (2018) kallar för ett stratifierat slumpmässigt urval, då jag i 

förväg hade tagit reda på totalpopulationens storlek och hur fördelningen av populationen ser 

ut på de olika skolorna. Sedan hade jag valt ut ett för skolans storlek representativt antal stu-

denter från varje skola och låtit dem svara på enkäten. I föreliggande studie ville jag, på grund 

av tidspress, få iväg enkäten så fort som möjligt och förarbetet med att ta reda på målpopulat-

ionens storlek uteblev, vilket inte möjliggjorde någon form av systematiskt urval. För att i ef-

terhand se hur pass representativt urvalet ändå blev, försökte jag samla in relevant statistik 

från de olika skolorna, vilket inte lyckades. Det är därför omöjligt att generalisera något gäl-

lande målpopulationen musikhögskolestudenter, baserat på studiens resultat och slutsatser. 

 

Något som hade kunnat stärka validiteten i föreliggande studie vore om jag i operational-

iseringen hade utgått tydligare från någon eller några teorier eller tidigare forskning som ge-

nomsyrat analysen. Det kan nu tyckas godtyckligt vilka begrepp jag valde att använda i enkä-

ten och det har framkommit i resultatdiskussionen att flera motivationsfaktorer som visat sig 

viktiga i tidigare forskning inte har fått någon plats i enkätens svarsalternativ. Att på ett mer 

genomgående vis utgå från en specifik teori eller en specifik uppsättning termer härrörda från 

specifik litteratur hade även kunnat underlätta den tematiska analysen av fritextsvaren. Dock 

bör poängteras att oavsett hur noggrann operationaliseringen genomförs kommer rimligtvis 

aspekter av motivation och olika motivationsfaktorer bli försummade i enkäten och detta 

skulle kunna vara argument för att en studie av mer kvalitativ art, med hjälp av exempelvis 

intervjuer, skulle kunna vara bättre lämpat för föreliggande problemområde. Ett annat alterna-

tiv hade kunnat vara att göra en kvalitativ intervjustudie på en mindre utvald grupp som för-

studie för att använda resultaten i operationaliseringen och utformningen av enkäten till en se-

nare kvantitativ enkätstudie. Dessa aspekter försökte i föreliggande studie till viss del tas hän-

syn till, på det viset att två fritextfrågor fick plats i studien och svaren från dessa analyserades 

med tematisk analys och kvantiserades för att kunna användas i statistiska analyser. 

6.3 Arbetets betydelse 
Eftersom det på grund av bristande vetskap gällande totalpopulationen har varit svårt att säga 

något om generaliserbarheten i föreliggande studie bör de slutsatser och resultat som fram-

kommer behandlas med försiktighet. Resultatet och de signifikanta samband som har fram-

kommit kan endast kopplas till de för studien utvalda respondenterna. Jag tror och hoppas 

ändå att studien kan bidra till att ytterligare nyansera begreppet motivation i relation till mu-

sikutövning och musikundervisning och på så vis gynna det musikpedagogiska fältet och 

ligga till grund för vidare studier med större generaliserbarhet. Jag hoppas även att det kan be-

lysa viktiga aspekter gällande elevrekrytering till både kulturskolan och högre musikutbild-

ningar. Studien skulle även kunna ha betydelse på det vis att teman inom resultatet skulle 

kunna undersökas vidare i fortsatta forskningsprojekt. 

6.4 Vidare forskning 
Några intressanta aspekter av resultatet, som det vore intressant att forska vidare kring de sig-

nifikanta samband som hittades gällande kön-motivation, huvudinstrument-motivation och 

genre-motivation. Det skulle vara intressant att göra multivariata analyser gällande dessa sam-

band och sätta dem i relation till olika samhälleliga förväntningar eller normer. Exempelvis 

könsnormer eller instrument/genrespecifika normer. Det skulle även vara intressant att, som 

nämndes i metoddiskussionen, utföra en studie med liknande design där jag tydligare utgår 
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från en motivationsteori, exempelvis SDT. Om teorin genomsyrar operationalisering och ana-

lys av datamaterialet kanske ännu mer nyanserade resultat skulle kunna visa sig. Även urvalet 

skulle kunna göras mer systematiskt för att öka generaliserbarheten.  

 

Det vore även intressant att utföra ytterligare bivariata analyser av det för studien insamlade 

materialet. Exempelvis skulle det vara intressant att se om det finns något samband med vilka 

tidigare utbildningar som angivits och om tidigare utbildningar har angetts som anledning till 

musicerande eller fortsatta musikstudier i fritextsvaren. Eftersom 82,8 % av respondenterna 

angivit att de gått i kulturskolan, så är det ganska stor sannolikhet att många även angett att de 

identifierar tidigare utbildningar som viktigt, men bivariata analyser skulle kunna berätta om 

det finna något signifikant samband. Alla ovan nämnda aspekter av resultatet skulle även vara 

intressanta att undersöka med hjälp av andra forskningsmetoder. Exempelvis studier av mer 

konstruktionistisk och kvalitativ karaktär, med intervjuer som datainsamling och någon lämp-

lig ytterligare teori att luta arbetet emot. 
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