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I tidigare forskning har beskrivits vad motivation kan innebära, hur motivation kan känneteck-
nas och beskrivas samt att det finns olika typer av motivation, såsom inre och yttre motivation. 
Bakgrunden till den här studien är ett intresse för hur motivation fungerar och påverkar oss 
människor. Syftet med den här studien är att undersöka två motivationer hos musiklärare, mo-
tivationen att undervisa och motivationen att arbeta som musiker. Studien har en kvantitativ 
forskningsdesign och har genomförts med enkäter som datainsamlingsmetod. Populationen i 
undersökningen består av musiklärare på estetiska programmet på gymnasiet i hela Sverige. 30 
respondenter svarade på frågor gällande motivation att undervisa och motivation att arbeta som 
musiker. Utifrån enkätsvaren analyseras sambandet mellan dessa två motivationer samt sam-
bandet mellan motivationerna och andra utvalda variabler såsom ålder, kön och nuvarande fa-
miljesituation. Studien visar ett obefintligt samband mellan motivationen att undervisa och mo-
tivationen att arbeta som musiker. Vidare har även studien visat ett obefintligt samband mellan 
motivationerna och andra utvalda variabler.  
 
Nyckelord: motivation, musiklärare, musiker, kvantitativ forskning, enkät, positivism.  
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Abstract		
 
Course Title:  Thesis 2 – Music Education  
Course Code:  MUAL15 
Credits:  Advanced level, 15 credits 
Semester and year:  Spring term 2017  
Supervisor:  Daniel Mateos-Moreno 
Examiner:  Ragnhild Sandberg Jurström 
Date:  2017-05-22 
 
Previous research has described what motivation can mean, how motivation can be character-
ized and described, and that there are different types of motivation, such as internal and external 
motivation. The background to this study is an interest in how motivation works and affects us 
people. The purpose of this study is to investigate two motivations of music teachers, the mo-
tivation to teach and the motivation to work as a musician. The study has a qualitative research 
design and has been conducted with surveys as a data collection method. The population in the 
survey consists of music teachers in the aesthetic program at high school in Sweden. 30 re-
spondents answered questions about motivation to teach and motivation to work as a musician. 
Based on the questionnaire, the relationship between these two motivations is analyzed, as well 
as the relationship between the motivations and other selected variables such as age, gender and 
current family situation. The study shows an unrelated relationship between motivation to teach 
and motivation to work as a musician. Furthermore, the study also showed an unrelated rela-
tionship between the motivations and other selected variables.  
 
Keywords: motivation, music teachers, musician, quantitative research, survey, positivism.  
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1 Inledning  
I det här kapitlet presenteras en inledande text där jag presenterar mitt valda ämnesområde. 
Vidare formuleras problemområdet och arbetets disposition.  

1.1 Inledande text 
Den här studien grundar sig i mitt intresse för motivation. Vad jag är intresserad av är att se om 
det finns ett samband mellan lärares motivation att undervisa och deras motivation att arbeta 
som musiker vid sidan av läraryrket. Jag har själv en önskan om att bedriva en musikerkarriär 
vid sidan av mitt musikläraryrke och i den här studien är det viktigt för mig att se om det finns 
ett samband och hur det sambandet kan påverka min motivation att undervisa och min motivat-
ion att arbeta som musiker. Studien kan också komma att bli viktig för mig när jag i framtiden 
planerar min yrkesverksamhet som musiker och som lärare. Den kan förhoppningsvis också ge 
mig mer förståelse för hur mitt yrke som musiker påverkar, hindrar eller gynnar min motivation 
att undervisa. Att se sambandet mellan motivationerna verkar därför intressant.  

1.2 Problemområde  
Det problemområde jag vill undersöka i den här studien är på vilket sätt och i vilken grad det 
finns samband mellan lärares motivation att undervisa och deras motivation att arbeta som mu-
siker. Problem inom området kan vara att lärare upplever att tiden inte räcker till att bedriva 
båda yrkena och då blir något av yrkena lidande. Påverkas lärares motivation att upprätthålla 
en musikerkarriär av hur deras musiklärarkarriär går och tvärtom? Hindras motivationen att 
undervisa av deras önskan att arbeta som musiker eller är det så att motivationen gynnas av 
denna önskan?  
 
Bourner (2016) skriver att motivation är det som driver oss till att utvecklas och det som får oss 
att inrikta oss mot mål som vi strävar efter. Vidare skriver Bourner också att motivation är det 
som gör aktiviteten meningsfull i stunden men också över tid. Men kan motivationen för ett 
område påverka andra områden? Kan det till och med vara så att ens önskan och motivation för 
ett område hindrar en att vara motiverad i ett annat ämnesområde? Bouij (1999) skriver att om 
en person har mer kunskap om sitt ämne kan det bli en drivfjäder för att bli en ännu bättre 
förmedlare av den kunskapen som personen besitter. Skulle det då kunna vara så att om ens 
musikaliska expertis upprätthålls och används kan det motivera en till att undervisa om det? 
Lehmann, Sloboda och Woody (2007) skriver att en faktor i motivation är det yttre bruksvärdet 
av aktiviteten och att det kan vara en motivation för människor som ser musikengagemang som 
en ”biljett” för andra aktiviteter. Hallam (2006) menar att vår personlighet, vår självbild och 
vårt självförtroende är bestämda av feedback från omgivningen. Vi är bland annat motiverade 
för att vi vill ha socialt godkännande och detta godkännande höjer självkänslan och ökar själv-
förtroendet. För aktiva i musikeryrket och musikläraryrket förekommer gärna uppfattningen 
om att musiklärarrollen nedvärderas i jämförelse med musikerrollen. Kan den här strävan efter 
socialt godkännande och bekräftande för att höja självförtroendet och självkänslan få lärare att 
vara mer motiverade att upprätthålla en aktiv musikerkarriär än att vara motiverade att under-
visa? Bouij (1999) skriver att musikhögskolestudenter som inte förmår sig bära rangen som 
musiker blir påtvingade rollidentiteten som lärare. Dock inträffar det aldrig att en student som 
upplever sig som dålig lärare reducerar sin rollidentitet till musiker. Kan denna syn på hierarki 
hindra aktiva inom båda yrkesgruppernas motivation att undervisa?  
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1.3 Arbetets disposition 
Det första kapitlet börjar med en inledande text där jag presenterar och förmedlar mitt intresse 
för det valda ämnesområdet. Under rubriken 1.2 presenterar jag en beskrivning av problemom-
rådet och sist i det första kapitlet presenteras arbetets disposition. I kapitel två, som är bak-
grundskapitlet, presenteras det aktuella forskningsområdets forskningsfält, vilket avslutas med 
en presentation av problemformuleringen, syftet och forskningsfrågorna för arbetet. I det tredje 
kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för det här arbetet. I 
kapitel fyra presenterar jag metoden jag har valt att använda mig av i genomförandet av studien. 
Det femte kapitlet beskriver resultatet som jag har kommit fram till i min undersökning och i 
det sjätte kapitlet diskuterar jag resultatet i relation till bakgrundskapitlet och metodvalet.  
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2 Forskningsöversikt  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som har relevans för det valda ämnesområdet, an-
nan områdesrelevant litteratur samt problemformulering, studiens syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Forskning om motivation 
I detta avsnitt presenteras begreppet motivation. Det ges förklaring till vad motivation är och 
hur det kan beskrivas. Vidare redogörs också vad inre och yttre motivation är.  

2.1.1 Begreppet motivation 
I Ivarssons (2014) litteratur- och intervjustudie gällande hobby och arbete beskrivs motivation 
som en psykologisk term som kan betraktas som ett sammanfattande av vad som gör att vi 
agerar på ett visst sätt. Ivarsson uttrycker det också som att motivation handlar om en benägen-
het att ägna sig åt något specifikt. Olika människor finner olika områden och aktiviteter moti-
verande och motivation kan i dessa fall vara inbyggt i den specifika aktiviteten, som kan vara 
att spela gitarr eller renovera sommarstugan. Aktiviteten ifråga är alltså förknippad med en 
attraktion som finns inom utövaren. Vad som har denna attraktion är olika från människa till 
människa. Motivationen att ägna sig åt något specifikt kan i andra fall ligga i ett framtida önsk-
värt tillstånd, exempelvis att lära sig spela gitarr för att bli populär.  
 
Ivarsson (2014) skriver att motivation handlar om en kraft som sätter igång en handling. Denna 
kraft styr individen i en viss riktning mot olika mål som av individen uppfattas som viktiga och 
önskvärda. Motivation handlar till stor del om prioriteringar, att helt enkelt ägna sig åt det ena 
till förmån för det andra. Ryan och Deci (2000) uttrycker det som att en person som är motive-
rad känner sig manad att göra någonting. En person som inte känner någon inspiration till att 
agera karaktäriseras som omotiverad medan en person som är aktiverad mot ett mål karaktäri-
seras som motiverad. Motivation är inte ett enhetligt fenomen. Människor har inte bara olika 
mängder motivation utan även olika typer av motivation. Dessa typer av motivation berör alltså 
anledningen till handlingarna. Ivarsson (2014) skriver att det finns olika typer av motivation 
som kan uppkomma av olika anledningar.   

2.1.2 Inre och yttre motivation 
Inom forskning om motivation talas det om inre och yttre motivation. Den största skillnaden 
mellan inre motivation och yttre motivation är att den inre motivationen betyder att handlingen 
i sig själv är njutbar och intressant (Ryan & Deci, 2000). Inre motivation betyder också att 
individen i fråga engagerar sig i en aktivitet för nöjet som aktiviteten medför (Carbonneau, 
Vallerand, Lafrenière, 2012). Med den inre motivationen ligger inte fokus på resultatet av hand-
lingen eller aktiviteten utan på själva processen av att försöka och åstadkomma någonting 
(White, 1959, refererad i Carbonneau et al., 2012, s. 1149). Yttre motivation betyder däremot 
att handlingen leder till ett separat resultat. Den här typen av motivation står i kontrast till inre 
motivation, men yttre motivation kan variera mycket i hur pass den är fristående (Ryan & Deci, 
2000).  

Inre motivation 
Ivarsson (2014) konstaterar att det emellertid förefaller att en inre motivation är en nödvändig-
het för att få ett framgångsrikt utövande medan en yttre motivation sällan är tillräcklig för att 
uppnå framgång inom områden som exempelvis musik, idrott eller skådespeleri. Enligt Ryan 
och Deci (2000) är inre motivation en viktig och genomträngande form av motivation. Männi-
skor är redan från födseln aktiva, lekfulla och nyfikna varelser som uppvisar en närvarande 
beredskap att lära och utforska. Denna naturliga motivation är ett viktigt element i kognitiv, 
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fysisk och social utveckling eftersom det är genom att handla efter ens inneboende intressen 
som människor växer i kunskap och skicklighet. Inre motivation kan existera inuti individer 
men även i relation mellan individer och aktiviteter. Människor är i sig själva motiverade för 
vissa aktiviteter men inte andra, och alla individer är inte i sig själva motiverade för någon 
särskild aktivitet.   
 
Ivarsson (2014) hänvisar till flera olika forskare som argumenterar för att det finns olika typer 
av inre motivation. Dessa benämns som motivation som är riktad mot sinnesförnimmelse som 
betyder att individen utför handlingen för att den i sin natur är tillfredställande. Inre motivation 
kan också vara riktad mot prestation som betyder att individen deltar i aktiveten till följd av 
den njutning och tillfredsställelse som kommer av att överträffa sig själv och sträva mot nya 
mål och resultat. Den sista indelningen av inre motivation som Ivarsson skriver är riktad mot 
kunskap vilket betyder att individen deltar i aktiviteten till följd av den tillfredsställelse som 
erfars medan individen lär och tar reda på eller försöker förstå något nytt. 

Yttre motivation 
Motivation som råder av yttre karaktär kan uppkomma av flera olika skäl och det finns en 
mängd olika skäl till att en individ lägger tid och energi på en specifik aktivitet. Ivarsson (2014) 
skriver att skäl som kan framkalla yttre motivation kan vara allt från att göra bra ifrån sig i 
skolan för att stärka sin självkänsla, att få erkännande bland klasskamrater eller arbetskollegor, 
eller för någonting annat som individen värdesätter kan vara sådana skäl.  
 
Enligt Ivarsson (2014) finns det också olika typer av yttre motivation: diffus yttre motivation, 
som betyder att en individ deltar i en aktivitet för att få ett gillande eller för att undvika missnöje 
eller kritik; identifierad motivation, som betyder att en individ deltar i en aktivitet för att uppnå 
ett viktigt mål vid sidan av den specifika aktiviteten som inte upplevs som attraktiv. Ryan och 
Deci (2000) menar att individen ifråga har identifierat den personliga importansen av ett bete-
ende och har därmed accepterat dess reglering som sin egen. Vidare skriver Ivarsson (2014) att 
en identifierad yttre motivation behöver nödvändigtvis inte vara sammankopplad med andras 
uppfattningar och preferenser angående uppskattat beteende. Denna typ av motivation kan upp-
komma genom personligt reflekterande om vad en borde och ska göra. Införlivad motivation 
betyder att individen deltar i en aktivitet för att det har skett en internalisering av andras värde-
ringar om att aktiveten bör utföras. Ryan och Deci (2000) menar att detta händer genom 
självrannsakan och införandet av nya regler i kongruens med sina andra värden och behov. Ju 
mer en individ internaliserar skälen för en åtgärd och assimilerar dem till sig själv, desto större 
blir yttre motiverade åtgärder självbestämmande.  

2.2 Forskning om musikerskapet 
Enligt Godlovitch (1993) innebär musikerskapet uppträdande, alltså en process att få produkten 
till lyssnaren. Uppträdanden som måluppfyllande aktiviteter är företeelser för olika kontextu-
ella tillstånd som gör deras framgång och handlingar något som utövaren kan ta erkännande 
för. Vidare skriver Godlovitch i sin studie att den klassiska definitionen av musikerskapet och 
att arbeta inom musikskapandet betyder att självständiga musikaliska verk skapas. Dessa verk 
är gjorda av människor för lyssnare vars intresse är att lyssna på den musik som skapats. Upp-
trädande betyder främst att bibehålla en oavbruten rituell atmosfär och att helheten av uppträ-
dandet är en funktion av humörunderhåll. Ett uppträdande av ett individuellt verk måste pre-
senteras i sin helhet. Allt inom verket måste presenteras i varje uppträdande som det är med i. 
Detta betyder att musikern ifråga inte kan stanna halvvägs genom låten eller sången och säga 
att den har uppträtt med den. Ofullkomliga uppträdanden är inte självklart typer av hela uppträ-
danden, om de ens räknas som uppträdanden.   
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Ivarsson (2014) skriver att en individ som vill ha en chans att slå igenom och förverkliga dröm-
men om en försörjning inom det område som passionen ligger kan det vara en nödvändighet att 
inte vara uppbunden av någon annan sysselsättning, till exempel ett ordinärt lönearbete som har 
traditionella arbetstider. För en del personer är det inte lätt att göra valet mellan att ha en stabil 
anställning, som emellertid sällan är förenad med ett självförverkligande, och en osäker framtid 
inom området för passionen, där chansen att lyckas och slå igenom ofta är väldigt liten. Att det 
är svårt att lyckas försörja sig på sin passion är en mycket sann uppfattning. I sin strävan att 
uppfylla sin dröm tvingas individen mer eller mindre att avstå från annat, till exempel andra 
intressen, vänner, kärleksrelationer, god ekonomi, stabil utbildning eller anställning.  
 
De personer som försörjer sig på sin hobby och passion, men även närstående personer i om-
givningen, får ofta erfara att tillvaron kretsar kring den som livnär sig på sitt stora intresse, 
skriver Ivarsson (2014). Ivarsson visar i sin litteraturstudie citat och situationer från både 
Johnny Cash (Cash & Carr, 2009) och Glen Hysén (Sjöberg, 2008) där de båda stjärnorna visar 
på svårigheten att försörja sig på sin passion och samtidigt ha en familj. Jonny Cash skriver: 
”Även om livet är en fråga om val, känner jag inte att jag hade någon egentlig kontroll över det. 
Att vara en skivartist innebar att man var tvungen att turnera, vilket betydde att man var tvungen 
att lämna sin familj” (Cash & Carr, 2009, s. 135). Ivarsson (2014) skriver också om Glen 
Hyséns situation när han några dagar efter att ha blivit förälder var tvungen att flyga till Skott-
land för att spela match med IFK Göteborg (Sjöberg, 2008). Det Ivarsson (2014) vill visa med 
de här två exempel är att i familjesituationer kan familjemedlemmar tvingas anpassas till indi-
videns utövande och villkor. För en del personer som passionerat ägnar sig åt musik eller lik-
nande aktiviteter såsom skådespeleri och idrott, upptar aktiviteten ofta det mesta av individens 
existens. Inställningen hos de passionerade personerna är ofta av den karaktär att utövandet 
alltid prioriteras även då det ibland krockar med andra betydelsefulla åtaganden eller händelser.  
 
Ivarsson (2014) skriver att en del av de personer som har drömt om att ha sin hobby som hel-
tidsarbete upplever ofta att det faktiskt verkar som att de helt eller delvis har lyckats med före-
satsen. Dock kan det vara i varierad omfattning och med varierade resultat. Lyckan med före-
satsen behöver inte handla om att hamna på första plats i världens hitlistor, utan det kan vara 
mycket mer modest än så. Oavsett drömmens grad av realiserande känner de flesta förmodligen 
en stor glädje i samband med att i en eller annan mening ha lyckats. I en musikers värld skulle 
det kunna vara att få spela in en skiva då det ofta upplevs som något högst konkret bevis på att 
utövandet av musik är ”på riktigt”. Den inspelade skivan har ett symboliskt värde och musikern 
ifråga upplever ofta att den har lämnat den kämpande och frustrerande tillvaron som hobbymu-
siker bakom sig och är på väg att bli professionell musiker.  

2.3 Forskning om motivationen bakom musiker- och mu-
siklärarkarriärer 
Brand (2002) skriver att enbart kärlek för musik inte är tillräckligt för att upprätthålla en mu-
siklärarkarriär. Brand menar att det inte går att porträttera musikläraryrket som en enkel karriär 
eller en problemfri väg till arbetstillfredsställelse bara för att det finns en kärlek till musik. Bouij 
(1999) skriver i sin studie om musikhögskolestudenters attityder gentemot musikläraryrket och 
musikeryrket att det finns flera exempel som visar att det finns en stark konkurrens om rangen 
att bära rollidentiteten som musiker. De individer som inte förmås bära rangen och rollidenti-
teten som musiker blir mer eller mindre påtvingade rollidentiteten som musiklärare. Att en elev 
inte klarar av att behålla rangen som musiklärare och påtvingas rollidentiteten som musiker 
inträffar aldrig. Vidare skriver Bouij att detta synsätt nedvärderar musiklärarkunskapen medan 
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förmågan att vara musiker erkänns som den högsta eller den svåraste. Att vara musiker blir då 
en rollidentitet med hög status.  
 
Enligt Parkes och Jones (2011) behöver inte elever som studerar på en kandidatutbildning inom 
musik nödvändigtvis tycka om att undervisa. Det är inte lika troligt att de vill vara en förebild 
för en specifik elev och de har troligtvis inte heller blivit influerade av någon för att göra en 
karriär inom musikutbildning. Parkes och Jones skriver också att en del forskning visar att in-
divider kommer sträva efter en musikerkarriär om de tror att aktiviteten i sig själv är viktig. 
Forskning visar också att musikstudenters värderingar relaterar till deras intentioner och val av 
aktiviteter. Andra menar att det är hotet av ett kommande uppträde som får en musiker att öva. 
Ruthsatz, Detterman, Griscon och Cirullo (2008) menar att det finns flera olika faktorer som 
krävs för att nå musikalisk framgång, såsom generell intelligens, övning och domänspecifika 
musikaliska färdigheter. Bouij (1999) skriver att om en person har mer kunskap om sitt ämne 
kan det bli en drivfjäder för att bli bättre på att förmedla den kunskapen som personen besitter.  

2.4 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Eftersom Brand (2002) skriver att det inte är tillräckligt att enbart ha kärlek till musik för att 
upprätthålla en musiklärarkarriär, antyder hon i det påståendet att det krävs något mer. Ivarsson 
(2014) skriver att i sin strävan att uppfylla sin önskan om att försörja sig på sin passion – ex-
empelvis att arbeta som musiker eller skådespelare – tvingas individen mer eller mindre att 
avstå från andra saker såsom vänner, kärleksrelationer, intressen, stabil och god ekonomi, ut-
bildning eller anställning. Brand gör det möjligt att se en möjlig länk mellan att utvecklas och 
arbeta som musiker och att göra något annat, såsom att undervisa i musik. Samtidigt pekar 
Brand (2002) på svårigheten att undervisa bara för att det finns en kärlek till musik. Även Ivars-
son (2014) påpekar svårigheten med att försöka försörja sig på sin passion, och menar att det 
inte är möjligt att ha ett ordinärt lönearbete samtidigt som en person strävar efter sin passion. I 
tidigare forskning har det även framgått att det finns en slags identitetshierarki mellan musik-
högskolestudenters syn gällande rollidentitet som musiker och som musiklärare (Bouij, 1999). 
 
Vad jag avser att undersöka i den här studien är om det finns ett samband mellan musiklärares 
motivation att undervisa och deras motivation att arbeta som musiker. Vidare vill jag se ifall 
motivationen för ett ämne kan påverka motivationen för ett annat ämne, i det här fallet om 
motivationen att upprätthålla en musiklärarkarriär påverkar motivationen att upprätthålla en 
musikerkarriär.  
 
Förhoppningen är att jag själv och andra intresserade ska få insikt i hur motiverade musiklärare 
på gymnasiet är att undervisa och hur motiverade de är att arbeta som musiker. Vidare hoppas 
jag på att arbetet ska ge förståelse och insikt i ifall det finns ett samband mellan motivationen 
att undervisa och motivationen att arbeta som musiker.  
 
Syftet är att undersöka sambandet mellan musiklärares motivation att undervisa och att arbeta 
som musiker i relation till kön, ålder och familjesituation. Forskningsfrågorna formuleras på 
följande sätt:  
 
1. Hur motiverade är dagens musiklärare på gymnasiet att undervisa?  
2. Hur motiverade är dagens musiklärare på gymnasiet att arbeta som musiker? 
3. Vad finns det för samband mellan musiklärarnas motivation att undervisa och deras moti-
vation att arbeta som musiker? 
4. Vad finns det för samband mellan musiklärarnas motivationer och deras kön, ålder och nu-
varande familjesituation?  	
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3 Teoretiska utgångspunkter  
Det kunskapsteoretiska perspektivet som ligger till grund för det här arbetet är det så kallade 
positivistiska perspektivet. Det går hand i hand med en kvantitativ forskningsdesign och per-
spektivet är därför fördelaktigt att använda sig av i föreliggande studie, vars fokus är att mäta 
samband mellan olika faktorer. Det råder lite olika meningar om när positivismen uppkom. 
Enligt Thurén (2010) uppstod positivismen som kunskapsteori på 1800-talet av den franske 
sociologen Auguste Comte. Det går också enligt Thurén att spåra det positivistiska tankesättet 
tillbaka till förnuftstron på 1700-talet och de naturvetenskapliga framstegen på 1600-talet. En-
ligt Wallén (1996) härstammar de positivistiska tankarna till Tyskland och Österrike i början 
av 1900-talet.  
 
Thurén (2010) skriver att positivismen syftar på att bygga positiv, det vill säga säker kunskap. 
För att nå den här positivistiska kunskapen ska en rensning av kunskap ske. Kunskap som in-
dividen tror sig veta, men som individen egentligen inte vet ska rensas bort och då återstår en 
kärna av säker kunskap. Det är utifrån denna säkra kärna som vetenskapen byggs upp. Den 
kunskap som inhämtas från heliga skrifter, genom religiösa uppenbarelser, teoretiska spekulat-
ioner och intuition anses inom positivismen värdelös. Stensmo (2002) menar att positivism ska 
baseras på fakta och inte på spekulationer och ska bidra till förbättringar av de mänskliga livs-
betingelserna. Wallén (1996) formulerar det som att forskare ”formulerade den kända verifier-
barhetstesen att en vetenskaplig sats är meningsfull bara om den kan verifieras empiriskt” (s. 
26), det vill säga att ett påstående bara är sant om det överensstämmer med hur det ser ut i 
verkligheten. Det som inte kan prövas empiriskt, exempelvis känslor, värderingar, politiska och 
religiösa uttalanden, hör inte till den vetenskapliga sfären. Ur denna verifierbarhetstes följer 
sedan flera metodregler för hur empiriska undersökningar ska gå till. Vidare skriver Wallén att 
positivismen, liksom flera andra forskningstraditioner, även har en ideologisk sida. Inom 
positivismen betyder det att det som inte är vetenskaplig kunskap inte ska betrakta som kun-
skap. Det ska istället betraktas som irrationellt.  
 
Enligt Bryman (2011) är positivism en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar använd-
ningen av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. Thurén (2010) 
skriver att enligt denna syn har vi människor endast två källor till kunskap: det vi kan iaktta 
med våra fem sinnen och det vi kan räkna ut med logik. Forskare som använder sig av denna 
teoretiska syn ska kritiskt undersöka alla påståenden och iakttagelser och bara stödja sig på de 
fakta som anses säkerställda med rimlig säkerhet. Thurén menar att forskare inom positivismen 
har en kritisk inställning till världen runt omkring sig. Detta betyder dock inte att positivistiska 
forskare utan vidare avfärdar iakttagelser som är orimliga. De positivistiska fakta som forskare 
samlat in ska sedan analyseras logiskt för att kunna dra slutsatser av dem. Stensmo (2002) me-
nar att ett hjälpmedel i denna process är matematiken som gör det möjligt för kvantifiering och 
statistisk bearbetning av fakta. Det är då enligt Thurén (2010) meningen att utifrån denna kvan-
tifierbara och statistiska fakta dra generella slutsatser.  
 
Patel och Davidsson (1994) skriver att något som också kännetecknas av positivismen är tanken 
om reduktionism, det vill säga att helheten i ett problem alltid kan studeras om helheten redu-
ceras till delarna i problemet och att delarna sedan studeras var för sig. Wallén (1996) menar 
att forskaren ska förhålla sig objektiv. Vidare skriver Patel och Davidsson (1994) att forskaren 
inte på något sätt ska kunna påverka forskningsresultatet och att forskaren ska kunna vara ut-
bytbar. Resultatet ska därför bli detsamma om forskaren byts ut. Bryman (2011) menar att ve-
tenskapen kan och ska vara objektiv, det vill säga värderingsfri. Att förhålla sig objektivt bety-
der att sociala företeelser möts som yttre fakta som ligger utanför ens intellekt och som inte kan 
påverkas. Dessa sociala företeelser har en existens som är oberoende av aktörerna. Kvantitativ 
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forskning beskrivs ibland som att den eftersträvar fullständig objektivitet. Dock är det långt 
ifrån självklart att denna princip värnas av en majoritet av kvantitativa forskare som en efter-
strävansvärd och genomförbar princip. Nationalencyklopedin (2017) beskriver det som att den 
forskare som enbart tar hänsyn till fakta och inte till känslor och åsikter är objektiv. Vidare 
menar Bryman (2011) att forskaren alltså inte får ta hänsyn till värderingar som kan spegla 
forskarens personliga åsikter och känslor. Dessa värderingar utgör en form av förutfattade me-
ningar som forskaren måste ha kontroll över. Dock är det väldigt svårt, nästintill omöjligt, att 
en forskare ska ha fullständig kontroll över sina värderingar. Dessa värderingar kan dyka upp 
överallt i forskningsprocessen bland annat i valet av forskningsområde, valet av metod eller 
metoder, i genomförandet och analysen av data samt även i tolkningen av data. Forskaren kan 
även, enligt Bryman, under undersökningen och forskningens gång utveckla en form av sympati 
för de människor som studeras. Objektivitet bygger på det faktum att det tydligt framgår hur 
forskare ska bära sig åt för att kategorisera råmaterialets innehåll för att forskarens personliga 
värderingar inte ska påverka själva processen.  
 
Bryman (2011) menar att positivism för många författare handlar om en deskriptiv kategori 
som beskriver en filosofisk ståndpunkt som hittas i forskningen. Andra författare hävdar att 
positivism är ett nedvärderande uttryck som används för att beskriva en grovt tillyxad och ytlig 
form av datainsamling. Bryman skriver också att inom positivism används både ett deduktivt 
och ett induktivt synsätt. Forskningens huvudsakliga syfte är att pröva teorier och tillhandahålla 
material och data för uppställandet och utvecklingen av lagar. Därför görs en skarp åtskillnad 
mellan teori och praktik. Dock är det ingen av dessa kopplingar mellan teori och praktisk forsk-
ning som rymmer följdsatsen om att det är möjligt att göra observationer eller samla in data 
som är påverkat av redan befintliga teorier. Det anses dessutom att teoretiska termer som inte 
kan observeras inte är genuint vetenskapliga. De teoretiska termerna måste därför underkastas 
strikta observationskrav.  
 
Wallén (1996) skriver att grundläggande drag i dagens positivism är bland annat tilltron till 
vetenskaplig rationalitet. Ett annat drag enligt Wallén är att kunskapen ska vara empirisk pröv-
bar. Uppskattningar och bedömningar ska ersättas med mätningar. Inom dagens positivism 
finns det inomvetenskapliga metoder och kunskapskrav. Metoderna som används ska ge tillför-
litlig kunskap. Detta preciseras i mätkrav som validitet och reliabilitet. Förklaringar ska ges i 
termer av orsak och verkan. Kunskapen ska uttryckas i lagbundenheter. Wallén skriver också 
att inom dagens positivism ska forskaren vara objektiv och inte låta sig påverkas av utomve-
tenskapliga värderingar. Thurén (2010) skriver att dagens forskare som använder sig av 
positivismen som ett kunskaps- och vetenskapsteoretiskt perspektiv är medvetna om problemet 
med att uppnå säker kunskap.  
 
Enligt Bryman (2011) är det fel att uppfatta positivism som synonymt med vetenskap och ve-
tenskaplighet. Vetenskapsteoretiker inom samhällsvetenskap och naturvetenskap skiljer sig åt 
när det gäller beskrivningen av vetenskaplig praxis. Sedan början på 1960-talet har det funnits 
en rörelse som rör sig bort från vetenskaplighet i positivistiska ordalag. När då författare och 
forskare kritiserar positivismens begränsningar är det inte självklart om de menar termens filo-
sofiska betydelse eller det vetenskapliga förhållningssättet. Bryman förklarar att svårigheten 
med dessa kunskapsteoretiska synpunkter är att en del forskare och författar avfärdar idén om 
att principerna för naturvetenskapen kan användas i studerandet av den sociala verkligheten. 
 
En ytterligare svårighet i detta sammanhang är att det inte är lätt att skilja kritiken på den na-
turvetenskapliga modellen från positivismen. Det framgår alltså inte alltid om forskare eller 
författare kritiserar tillämpningen av naturvetenskapliga synsätt och metoder eller mot 
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positivismen specifikt. Bryman (2011) skriver också att det har debatterats länge om hur pass 
lämplig den naturvetenskapliga modellen är för studerandet av samhället. Eftersom beskriv-
ningen av denna modell tenderar ha positivistiska övertoner verkar det vara positivismen sna-
rare än andra uppfattningar om vetenskaplig praxis som står i fokus för uppmärksamheten och 
kritiken. 
 
Wallén (1996) skriver att den viktigaste kritiken mot positivismen är att människan ses som ett 
objekt. Den reduktionistiska förklaringsprincipen kan innebära att sammanhanget och helheten 
försvinner. Positivismen utesluter också forskning om innebörder i känslor och upplevelser som 
inte är objektivt mätbara. Ordet positivism blev ett skällsord i protest mot idéerna tillämpades 
inom samhällsvetenskap och humaniora. Wallén skriver också att även om det görs tolkningar 
av upplevelser, symboler och texter måste utgångsmaterialet för forskningen, det vill säga män-
niskors handlingar, tal och texter, vara korrekt uppfattade. Även forskningsinriktningar såsom 
hermeneutik och fenomenologi finns det gränser för vad som är forskningsbart. Trots denna 
kritik som Bryman (2011) och Wallén (1996) tar upp är det ändå ett fördelaktigt kunskapsper-
spektiv för föreliggande studie. Detta eftersom det är ett ofta förekommande perspektiv i den 
här typen av studier.   
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och studiens metodval. Jag 
kommer även att redogöra för urvalet av respondenter, studiens genomförande och dess relia-
bilitet och validitet.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för den här 
undersökningen. 

4.1.1 Den kvantitativa forskningen 
Denna studie är kvantitativ vilket innebär att informationen i studien är kvantifierad, det vill 
säga att den går att mätas. Enligt Bryman (2011) betraktas kvantitativ forskning som en forsk-
ningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data.  Denna 
mätning som Bryman skriver om utgör en del fördelar. Mätningen gör att det går att beskriva 
små och hårfina skillnader mellan de aktuella variablerna. Det går ofta att skilja på människor 
när det gäller grova kategorier men mer subtila distinktioner är svårare att fånga. Mätningen av 
variabler ger också ett konsistent verktyg och en måttstock för att göra den typen av skillnader. 
Det förser oss alltså med ett verktyg för mätning av skillnader och därmed rör det sig om två 
aspekter: vår förmåga att agera och verka på samma sätt som andra forskare och vår förmåga 
att vara konsekventa över tid. Det finns alltså ett krav att mätningarna och måtten ska generera 
konsekventa resultat. Vidare skriver Bryman att ”mätning utgör grunden för mer exakta skatt-
ningar eller beräkningar av vilken relation som finns mellan begrepp” (s. 156).  
 
Bryman (2011) menar att forskare inom kvantitativa studier och undersökningar vill gärna be-
skriva varför något är som det är snarare än att beskriva hur någonting är. Denna kausalitet 
utgör en viktig faktor i merparten av den kvantitativa forskning som har ett förklarande fokus. 
I olika kvantitativa forskningsrapporter finns begrepp som beroende och oberoende variabler, 
vilka beskriver en tendens att tänka i orsak och verkan. Den beroende variabeln är den som kan 
förklaras och den oberoende är den som kan ha en kausal påverkan på variabeln i fråga. I ex-
perimentell design är det ofta den oberoende variabeln som manipuleras medan det i en survey-
design finns tvetydigheter angående orsaksinriktningen, det vill säga den beroende variabeln, 
eftersom data om variablerna samlas in samtidigt.   
 
Den kvantitativa forskningen innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 
praktisk forskning. Den deduktiva teorin är den mest förekommande uppfattningen om förhål-
landet mellan teori och praktik när det gäller samhällsvetenskap. Utifrån det forskaren vet om 
ett område och de teoretiska överväganden som finns inom området, härleds eller deduceras en 
eller flera hypoteser. Hypotesen består av begrepp som ska översättas till forskningsbara före-
teelser. Forskaren inom samhällsvetenskap måste därför vara skicklig på att både deducera en 
hypotes och sedan översätta den till operationella termer. Det betyder att forskaren måste spe-
cificera hur informationen bäst samlas in utifrån de data som ligger till grund för hypotesen. 
Det deduktiva förhållningssättet ställs ofta i relation till ett induktivt. Det induktiva förhåll-
ningssättet innebär att teorin är resultatet av en forskningsansats. Det betyder att det dras slut-
satser på grundval av observationer. 
 
I den här studien har jag valt att inte tydligt formulera en hypotes. Detta för att jag upplevde det 
komplicerat att deducera och härleda en hypotes utifrån den forskning som ligger till grund för 
den här studien. Däremot har jag haft ett deduktivt synsätt snarare än ett induktivt eftersom jag 
har varit tvungen att grunda enkätens utformning i forskning kring ämnesområdet. 
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4.1.2 Forskningsdesigner 
Enligt Stangor (2017) är en forskningsdesign en specifik metod som används för att samla in, 
analysera och tolka data. Det finns tre huvudsakliga designer som används. I en deskriptiv de-
sign är forskningen designad för att ge en beskrivning av det aktuella tillståndet i det område 
som undersöks. Relationell design betyder att forskningen är designad för att upptäcka relat-
ioner och samband mellan variabler och med hjälp av den kunskapen förutse framtida händel-
ser. Experimentell design innebär forskning där likvärdighet skapas bland forskningsdeltagarna 
i en eller flera grupper. Detta följt av en manipulation av ett experiment för grupperna och en 
mätning av influensen av manipulationen. 
 
Stangor (2017) skriver att fördelarna med en deskriptiv design är att det tillhandahåller en rela-
tivt komplett bild av vad som händer vid den angivna tiden. En deskriptiv design tillåter även 
utveckling av frågor för vidare studier. Nackdelarna med den här typen av design är att den inte 
mäter relationen mellan variabler. Den här typen av forskningsdesign passar bra för min studie 
då jag vill beskriva musiklärares nuvarande motivationsnivå för undervisning men också deras 
motivation att arbeta som musiker.  
 
Enligt Stangor (2017) tillåter en relationell design prövning av förväntade relationer mellan 
variabler. En relationell design kan mäta dessa relationer i många olika slags händelser. Nack-
delarna med den här designen är att den inte kan användas för att dra slutsatser om orsaken till 
den eventuella relationen mellan variabler. Detta analyssätt kommer också att användas i denna 
studie. Vidare skriver Stangor (2017) att den experimentella designen vanligen inte kan mani-
pulera flera viktiga variabler i samma mätning. Dessutom kan en experimentell design också 
innebära höga kostnader och ta lång tid att genomföra. Denna typ av design passar inte min 
studie. Med en experimentell design hade jag till exempel fått manipulera en undervisningssi-
tuation med lärare och elever för att därigenom mäta hur lärarna är motiverade att undervisa. 
Jag hade även fått manipulera en situation där de berörda lärarna hade fått visa sin motivation 
att arbeta som musiker. Att komma på vilken typ av situation som skulle observeras vore i mitt 
fall omöjligt, då alla arbetar som musiker på olika sätt. Den påhittade situationen skulle even-
tuellt inte ge en representativ bild av alla deltagare i studien. 

4.1.3 Enkät som datainsamlingsmetod 
Denna studie är en survey-studie och bygger på enkäter som datainsamlingsmetod. Stangor 
(2017) menar att en survey-studie kan innebära att data samlas in för att komma fram till en 
uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till olika variabler. Dessa vari-
abler granskas sedan för att upptäcka mönster när det gäller olika slags samband. En survey-
studie kan också användas för att bara samla in och beskriva data. Denna typ av studie är de-
signad för att ge en bild av de tankar, känslor och beteenden av de individer som ingår i studien. 
Bryman (2011) skriver att om forskaren upptäcker ett samband kan hen inte vara säker på att 
det handlar om en kausal relation. Allt forskaren kan säga är att det finns ett samband eftersom 
det inte är möjligt att dra kausala slutsatser utifrån en survey-studie.  
 
Kostnaden per respondent i en enkätundersökning är begränsad, enligt Bryman (2011). Enkät-
undersökningen kan göras på ett stort urval respondenter och inom ett stort geografiskt område. 
Respondenterna kan sedan i sin egen takt besvara frågorna. Frågeformuleringarna är ofta stan-
dardiserade vilket innebär att alla frågor och svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla 
respondenter. Vid en intervju kan intervjuarens etnicitet, kön och sociala bakgrund påverka 
respondenternas svar. Ejlertsson (2005) menar att vid en enkätundersökning elimineras denna 
intervjuareffekt. Forskare får även räkna med ett bortfall av respondenter. Trost (2007) skriver 
att vid just webbenkäten blir det ofta lägre svarsfrekvens än vid postala enkäter.  
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Enligt Ejlertsson (2005) är antalet frågor i en enkät begränsade. Det finns en tumregel som säger 
att det får högst ta 30 minuter att besvara enkäten, vilket oftast betyder att det får vara 40–50 
frågor. Respondenten har vid en enkätundersökning ingen möjlighet att ställa kompletterande 
frågor. Svar som grundar sig i missuppfattningar kan inte korrigeras i efterhand. Denna svaghet 
kan elimineras enbart genom klara och väl genomarbetade frågor och svarsalternativ. Det ger 
heller inte möjlighet till alltför komplicerade frågor eller icke planerade följdfrågor. 
 
Vidare skriver Ejlertsson (2005) att det är viktigt vid en enkätundersökning att genomföra en 
pilotstudie innan den riktiga studien genomförs. Detta för att testa sina frågeformuleringar då 
andra personer inte uppfattar frågorna på samma sätt som frågekonstruktören. Dessutom kan 
frågekonstruktören få reda på om det är något svarsalternativ som saknas, om någon fråga eller 
något svar är felkonstruerade, om frågan är svår att tolka eller besvara och om enkäten mäter 
det som den ska mäta. Vid en pilotundersökning erhålls mest information genom att låta re-
spondenterna besvara enkäten medan frågekonstruktören är närvarande. De kan då ställa direkta 
kommentarer till frågorna, och de kan beskriva hur de uppfattar och tolkar frågorna.  

4.1.4 Statistiska analysmetoder 
Pearson’s R är en metod för studerandet av relationer mellan variabler, skriver Bryman (2011). 
Koefficienten kan ligga mellan -1 och 1. R = 0 betyder att det inte finns något samband och r  
= 1 betyder att det är ett perfekt samband. Ju närmare koefficienten ligger 1, desto starkare är 
sambandet; ju närmare koefficienten ligger 0, desto mindre är sambandet. Ett positivt tal bety-
der att om värdet för en variabel ökar, ökar också värdet för den andra variabeln. Ett negativt 
tal betyder att om värdet för den ena variabeln ökar så minskar värdet istället för den andra. Ett 
perfekt samband, alltså 1, betyder att ingen annan variabel påverkar de undersökta variablerna. 
Om korrelationen var mindre än 1 betyder det att den ena variabeln har samband med minst en 
variabel till utöver den andra undersökta variabeln. Om det inte skulle finnas någon korrelation 
alls mellan variablerna skulle resultatet ligga nära 0. Det betyder att variablerna är beroende av 
påverkan från andra variabler än dem som ingick i analysen.  
 
Bryman (2011) förklarar att ett One-way ANOVA-test mäter skillnaden mellan två eller flera 
grupper. I One-way ANOVA-test analyseras de genomsnittliga måtten och variationen inom 
och mellan två eller flera grupper. Det visar alltså medelvärdet för de olika grupperna som ingått 
analysen. Därefter går det att utläsa varje grupps medelvärde och dra slutsatser utifrån det. I ett 
One-way ANOVA-test går det även att utläsa ett så kallat F-värde. Det visar förhållandet mellan 
två variationer. Variationerna mäter spridning, hur långt ifrån medelvärdet de yttersta måtten 
ligger. Större F-värden indikerar en större spridning, mindre F-värden indikerar en mindre 
spridning. Resultatet visar om skillnaden mellan dem är påverkat av slumpen eller någon annan 
teoretisk faktor, alltså den statistiska signifikansen. Den statistiska signifikansen betyder att en 
forskare kan beräkna hur säker hen är på att de resultat som kommer från ett slumpmässigt valt 
stickprov kan generaliseras till den populationen stickprovet tagits från, alltså hur troligt det är 
att resultatet har påverkats av slumpen. Statistisk signifikans är alltså ett mått på sannolikhet. 
Denna analys ger också information om hur stor risken är att forskare drar slutsatser om att det 
finns samband trots att det inte finns samband. I statistiska sammanhang betyder ordet signifi-
kant den tilltro som forskaren kan ha till sitt resultat. Den statistiska signifikansnivån handlar 
om den risknivå forskare är beredd att acceptera när de drar slutsatser att det finns ett samband 
mellan variabler. Risken är då att det inte finns något samband. Den högsta risknivån som bru-
kar vara acceptabel i stora undersökningar är p < 0.05, där p står för sannolikhet. Detta betyder 
det att i 5 fall av 100 dras en felaktig slutsats angående samband mellan variabler. Om forskare 
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accepterar en högre signifikansnivå, exempelvis p < 0.1 är alltså risken större för ett ”felaktigt” 
stickprov.   

4.2 Design av studien 
I det här avsnittet redogörs för studiens urval av respondenter, studiens genomförande och dess 
validitet och reliabilitet.  

4.2.1 Urval av respondenter 
De respondenter som jag har valt att fokusera på är musiklärare på gymnasiet. De kriterier jag 
utgick från för att hitta respondenter var hur lättillgängliga deras mailadresser var på respektive 
skolas hemsida, samt att de undervisar i något musikämne på gymnasiet. Jag gick in på hemsi-
dan www.gymnasium.se, som är en hemsida där det går att söka på gymnasieskolor och gym-
nasieprogram i hela Sverige. Där sökte jag på gymnasieskolor som hade det estetiska program-
met med inriktning musik. Sedan gick jag in på varje skolas hemsida och letade efter maila-
dresser till musiklärare på de skolor som uppfyllde de valda kriterierna. Jag fick ihop totalt 150 
respondenter som jag skrev in i programmet Survey & Report som jag har använt för att utforma 
enkäten. Totalt fick jag in 30 svar, alltså en svarsfrekvens på 20%.  

4.2.2 Enkätens utformning  
Den datainsamlingsmetod jag valde att använde mig av i den här studien var enkät. Jag arbetade 
genom ett program som heter Survey & Report som finns tillgänglig genom Karlstad Univer-
sitet. I det programmet kunde jag designa enkäten efter hur jag själv ville att den skulle utfor-
mas. Anledningen till att jag valde att göra en digital enkät var för att det då skulle bil enklare 
för mig att administrera enkäten. Kostnaderna blev inga i jämförelse med om jag skulle postat 
en enkät i pappersform.  
 
Att utforma enkäten tog lång tid då jag först var tvungen att läsa om tidigare forskning inom 
det valda ämnesområdet. Detta för att utifrån denna kunna formulera tydliga och bra frågefor-
muleringar och svarsalternativ. Jag fick även läsa väldigt mycket litteratur om hur en forskare 
på bästa sätt formulerar frågor och utformar svarsalternativ. Detta för att jag redan i enkätens 
utformning skulle vara medveten om vad det är jag vill undersöka och vilka variabler det inne-
bär samt hur jag formulerar dem till frågor.  
 
Enkätens originalutformning bestod av cirka 33 frågor. Efter samtal med min handledare 
märkte jag att jag var tvungen att begränsa mig vid valet av frågor som skulle tas med i under-
sökningen. Därför valdes det ut frågor som direkt hör till de variabler som ingår i studiens syfte 
att undersöka. Den första variabeln är musiklärares motivation att undervisa och den andra är 
musiklärares motivation att arbeta som musiker. Jag har även valt att ta med andra faktorer som 
är användbara för att undersöka relationen mellan de två motivationerna.  
 
I och med enkätens utformning har jag skapat en kort Likertskala. En Likertskala är enligt Bry-
man (2011) i grunden ett flerindikatorsmått avseende en uppsättning attityder som rör det ak-
tuella området. Syftet och målet med en Likertskala är att mäta intensiteten i en upplevelse eller 
känsla hos respondenterna som rör det valda ämnesområdet. Den vanligaste formen av Likert-
skalan består av ett antal påståenden som är inriktade på ett bestämt tema. Varje respondent 
ombeds ange i vilken grad eller utsträckning som hen håller med om påståendet. Varje respon-
dents svar på varje påstående kodas med hjälp av en siffra och sedan aggregeras poängen för 
respektive påstående till ett sammanlagt mått. Nedan redovisas enkätens utformning. Enkäten 
finns även bifogad i sin helhet som en bilaga till arbetet.  
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Motivation att undervisa 
Till denna variabel hör fyra stycken frågor: ”I vilken grad är Du motiverad att undervisa idag”, 
”I vilken grad utsätts Du för ny motivation att undervisa”, ”I vilken grad tycker Du att det är 
roligt att undervisa” och ”I vilken grad brinner Du för Ditt ämne som Du undervisar i”. Dessa 
frågor besvarades genom en fyrgradig Likertskala: 

 
 

Denna gradvisa skala ser ut på samma sätt genom hela enkäten eftersom det, enligt Trost (2007),  
är viktigt med symmetri och att frågekonstruktören är konsekvent med sitt språkbruk när hen 
utformar en enkät. I de gradvisa skalorna valde jag att ha ett jämnt antal svarsalternativ. Detta 
för att det enligt Ejlertsson (2005) ska tvinga respondenterna att ta ställning. Bryman (2001) 
menar att eftersom skalan mäter intensitet eller styrka brukar kodningen göras på så sätt att en 
stark känsla eller uppfattning kodas med en hög siffra och en mindre stark känsla eller uppfatt-
ning kodas med en låg siffra. I mitt fall har jag kodat ”inte alls” med siffran 1, ”lite” med siffran 
2, ”mycket” med siffran 3 och ”väldigt mycket” med siffran 4.  

Motivation att arbeta som musiker 
Till variabeln motivation att arbeta som musiker tillhörde dessa frågor: ”I vilken grad är Du 
motiverad att arbeta som musiker idag”, ”I vilken grad utsätts Du för ny motivation att arbeta 
som musiker”, ”I vilken grad tycker Du att det är roligt att arbeta som musiker” och ”I vilken 
grad brinner Du för den musik Du spelar/skriver/framför”. Frågorna besvarades med samma 
fyrgradiga Likertskala.  

Andra faktorer  
De andra faktorer som jag har valt att undersöka om det finns ett samband mellan de två moti-
vationerna är kön, ålder och nuvarande familjesituation. Frågorna ”kön” och ”ålder” fick re-
spondenterna besvara med fritext. Detta för att det enligt Trost (2007) kan bli ett problem om 
det ges svarsalternativ på frågan om kön – det kan då bli problematiskt med vilket svarsalter-
nativ som ska stå först och vilka alternativ som ska finnas med – eller om det ställs en direkt 
fråga såsom ”vilket är ditt kön?”. Då är det enligt Ejlertsson (2005) bättre att enbart skriva 
”kön” eller ”ange ditt kön”. Problematiken kring frågan om ålder skriver Ejlertsson kan vara 
att en del personer inte tycker om att ange sin ålder.  
 
Frågan om nuvarande familjesituation fick respondenten besvara med hjälp av olika svarsalter-
nativ. De var följande: ”bor själv”, ”särbo”, ”bor tillsammans med min partner”, ”bor tillsam-
mans med min partner och barn”, ”bor själv med barn” och ”om annat, specificera”. Det sista 
alternativet: ”om annat, specificera”, fick respondenten skriva i fritext ifall de andra alternativen 
inte stämde överens med respondentens situation. Detta för att Ejlertsson (2005) skriver att alla 
tänkbara svarsalternativ ska vara med eftersom det är viktigt att respondenten har någonstans 
att kryssa. Genom att ha ett ospecificerat alternativ kommer varje respondent att ha någonstans 
att kryssa.   

4.2.3 Datainsamling  
Innan jag skickade ut enkäten till respondenterna i denna studie genomförde jag en pilotstudie 
där populationen bestod av vänner och lärare som jag känner. De fick då besvara enkäten precis 
som de egentliga respondenterna skulle få göra. Om det var möjligt satt jag med när de besva-
rade enkäten för att kunna ta emot feedback direkt. Annars fick de formulera sin feedback i text 
och skicka till mig så jag kunde läsa den i efterhand. Detta var nödvändigt för att kunna förbättra 
enkätens utformning och frågeformulering. Till exempel lades svarsalternativet ”Ej verksam 
som musiker” till på diverse frågor efter pilotstudien. Detta gjordes för att jag själv hade utgått 
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från att alla respondenter skulle vara verksamma som musiker, vilket inte alls behöver vara en 
sanning. Vidare formulerade jag om svarsalternativet ”att vara musiker” till ”att arbeta som 
musiker”. Detta hänger då bättre ihop med alternativet ”att undervisa” som hade bytts ut mot 
”att vara lärare”. De tidigare alternativen hade kunnat tolkas som att det i mina frågeställningar 
ligger en värdering, därför är det viktigt att formulera frågorna på samma sätt genom hela en-
käten. Som forskare ville jag inte ha någon värdering i frågorna eftersom det eventuellt skulle 
kunna påverka respondenternas svar.  

4.2.4 Bearbetning och analys 
Eftersom jag fick svar med fritext på variablerna kön och ålder, var det upp till mig att koda 
dessa svar. Respondenterna som angav ”man” eller ”Man” kodade jag till ”Man”. Responden-
terna som angav ”kvinna” eller ”Kvinna” kodade jag till ”Kvinna”. De respondenter som hade 
angivit något annat kön eller skrivit något som jag inte kunde tyda valde jag att koda som ”An-
nat”. Exempel på angivna kön som var svåra att tolka var ”mn”, ”f” eller ”Karl”. Ordet ”Karl” 
kan här betyda två saker, dels kan det vara ett namn eller kan det vara en synonym för ordet 
man. Jag kunde inte dra några slutsatser om vad respondenten menade och kodade därför det 
svaret och andra icke självklara svar som ”Annat”.  
 
För att bearbeta och analysera datamaterialet har jag använt mig av programmet IBM SPSS 
Statistics version 22 och de tillgängliga analysredskap som finns i programmet. Det är två red-
skap jag har använt mig av. Den ena var Pearson’s R och den andra One-way ANOVA.  
 
För att beskriva motivationsnivåerna i resultatet presenterar jag deskriptiva data. Detta görs 
med hjälp av grafer och frekvenstabeller genom verktygen i IBM SPSS. Vidare undersöks sam-
bandet mellan motivationerna. För att göra det valde jag att genomföra ett Pearson’s R test. För 
att titta på sambandet mellan motivationerna och andra utvalda variabler har jag använt mig av 
både Pearson’s R och One-way ANOVA-test. För att beskriva och analysera påverkningsgra-
den som kön har för motivationerna använde jag mig av ett One-way ANOVA-test. För att 
analysera sambandet mellan ålder och motivationerna använde jag mig av Pearson’s R. För att 
analysera påverkningsgraden av respondenternas nuvarande familjesituation och motivation-
erna använde jag mig av ett One-way ANOVA-test.  

4.2.5 Etiska överväganden 
Respondenterna i den här studien behandlas konfidentiellt. Att behandla respondenterna konfi-
dentiellt betyder, enligt Ejlertsson (2005), att deras personuppgifter kan vara identifierbara, men 
den konfidentiella behandlingen gör att identiteten aldrig röjs eller missbrukas. Vilken metod 
som används i studien ska beskrivas öppet och ärligt så att respondenterna är medvetna om 
detta. Det gjorde jag i mitt missiv som jag skickade med enkäten. Där förklarades att svaren 
kommer att databehandlas avidentifierat och att respondenternas identitet inte kommer att visas 
i studien. I enkäten behövde inte respondenterna ange sitt namn vilket gjorde att det i dataana-
lysen inte var möjligt att se vem som svarat vad. Missivet finns bifogad som en bilaga till arbe-
tet.  
 
Respondenterna i undersökningen har blivit informerade om studiens syfte samt att deltagande 
i studien är frivilligt. I den här studiens resultat kommer respondenternas identitet inte att av-
slöjas på något sätt. Den insamlade data kommer heller inte att användas för något annat ända-
mål än just förestående undersökning, och kommer heller inte att under några omständigheter 
att lånas ut eller användas för andra syften.  
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4.2.6 Validitet och reliabilitet 
I kvantitativ forskning vill forskare kunna säga i vilken utsträckning resultaten kan generali-
seras till andra situationer och grupper än dem som varit delaktiga i undersökningen. Det är 
vanligt att forskare tolkar forskningsresultaten som att de är tillämpliga i andra kontexter, men 
forskare bör inte dra några slutsatser utöver den population som låg till grund för urvalet. In-
tresset för generaliserbarhet, extern validitet, är speciellt stark hos kvantitativa forskare som 
använder sig av en surveydesign eller en longitudinell design. Inom den experimentella forsk-
ningen är det också intressant med generaliserbarhet men det läggs oftast större vikt vid faktorer 
som rör den interna validiteten. Intern validitet betyder att det ska finnas en god överensstäm-
melse mellan det forskaren observerar och de teoretiska idéer som hen utvecklar (Bryman, 
2011). Generaliserbarheten i den här studien är relativt hög då respondenter från hela Sverige 
har deltagit i undersökningen. Det hade varit en lägre generaliserbarhet om det bara varit re-
spondenter från ett litet geografiskt område, såsom en stad eller en skola. Dock är det bara 30 
respondenter av 150 som har besvarat enkäten. Generaliserbarheten i den här studien hade då 
varit högre om jag hade haft fler antal respondenter.  
 
Reliabilitet handlar enligt Bryman (2011) om frågor som berör måttens och mätningarnas på-
litlighet. Validitet har att göra med om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga. 
Inom reliabilitet finns det tre faktorer som är inblandade då forskare tar ställning till om ett mått 
är reliabelt eller ej: i) stabilitet, som innebär att mätningen av en sak inte ska fluktuera i resul-
taten vid två tillfällen; ii) intern reliabilitet, som utgör huruvida de indikatorer som utgör en 
skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga, det vill säga hur respondenternas svar och 
poäng på någon av indikatorerna är relaterade till deras poäng på de andra indikatorerna samt 
iii) interbedömarreliabilitet, som kan ses som överensstämmelse mellan olika observatörer. Om 
det rör sig med subjektiva bedömningar finns risken att överensstämmelsen mellan observatö-
rernas tolkningar är för liten. Huruvida den här undersökningen är stabil eller ej är svårt att 
svara på. Detta för att det generellt i resultatet framgår att det inte går att tala om den statistiska 
signifikansen, det vill säga att slumpen har haft inverkan på respondenternas svar. Detta sänker 
då reliabiliteten i den här undersökningen. Vad gäller den interna reliabiliteten i den här studien 
är den ganska hög, eftersom de indikatorer som utgör Likertskalan i enkäten är densamma för 
alla frågor som finns med i undersökningen. Då den här studien inte har haft flera observatörer 
mer än mig själv går det inte att tala om någon risk mellan observatörers tolkningar, det vill 
säga internbedömarreliabiliteten.   
 
Enligt Ejlertsson (2005) innebär reliabilitet i en enkät huruvida upprepade mätningar ger samma 
resultat. Om en fråga i en enkät har hög reliabilitet skall det slumpmässiga felet vara litet. Vi-
dare skriver Ejlertsson att validitet i en enkätfråga syftar till frågans förmåga att mäta det den 
avser att mäta. Om en fråga har hög validitet ska frågan inte ha något systematiskt fel. Vad som 
är viktigt att komma ihåg är att frågorna inte valideras i sig själv utan respektive fråga valideras 
i relation till syftet.  
 
Liksom Bryman (2011) skriver att det finns olika typer och faktorer som är viktiga inom relia-
bilitet, skriver Ejlertsson (2005) att det också finns olika typer av validitet vid kvantitativa stu-
dier. Dessa faktorer är: i) innehållsvaliditet, som innebär att frågan är konstruerad på ett sådant 
sätt att den mäter korrekt enligt samstämmiga experters bedömning; ii) kriterievaliditet, vilket 
betyder att en fråga har hög kriterievaliditet om det finns ett högt samband mellan det frågan 
mäter och ett speciellt kriterium som frågan avser att spegla samt iii) begreppsvaliditet, som är 
det mest komplicerade alternativet vid vanliga enkätundersökningar. För att ha hög begrepps-
validitet måste forskaren vara väl insatt i de teorier som frågorna ska spegla och integreras i. 
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Frågorna ska kunna betraktas som en operationalisering av den teoretiska kunskapsbasen. En-
ligt Bryman (2011) är det dock en del forskare som inte alltid följer de rekommenderade tillvä-
gagångssätten för att genomföra en kvantitativ forskning vad gäller reliabilitet och validitet. 
Innehållsvaliditeten i den här studien är ganska hög eftersom när jag konstruerade enkäten ut-
gick från litteratur om enkätmetodik och samtalade med min handledare om frågekonstrukt-
ionen. Kriterievaliditeten kan också ses som relativt hög då jag har fått hjälp av min handledare 
och genom pilotstudien vid frågekonstruktionen. Därför har frågorna i enkäten genomgått 
mycket granskning när det gäller sambandet mellan det frågan mäter och de kriterium som 
frågan avser att spegla. Vad gäller begreppsvaliditeten för denna studie är den relativt hög. Jag 
läste väldigt mycket litteratur och forskning om ämnet och satte mig in i de teorier tillhör litte-
raturen och forskning. Litteraturen, forskningen och teorierna låg sedan till grund för frågekon-
struktionen.  

Cronbach’s alfa 
Cronbach’s alfa är enligt Bryman (2011) ett mått som ofta kommer till användning vid mätning 
av den interna reliabiliteten. Måttet beräknar genomsnittet av alla tänkbara reliabilitetskoeffici-
enter när det gäller en så kallad ”split-half”. Detta betyder att frågorna slumpmässigt delas in i 
två grupper som sedan jämförs med varandra.  
 
Goforth (2015) skriver att Cronbach’s alfa beräknas genom att jämföra betyget eller resultatet 
för varje påstående med den totala poängen för varje observation. Detta jämförs sedan med 
avvikelsen för alla enskilda påståendens poäng. Bryman (2011) förklarar att en beräknad alfa-
koefficient varierar mellan siffran 1 och siffran 0, där 1 betyder att det finns en perfekt intern 
reliabilitet och 0 betyder att det inte finns någon intern reliabilitet alls. Generellt brukar siffran 
0,8 användas som en tumregel för en acceptabel nivå gällande den interna reliabiliteten. Dock 
finns det forskare som godtar en något lägre siffra. Cronbachs alfanivån har i forskning ibland 
legat på α = .7 som har ansetts vara en ”acceptabel nivå”. α = .6 har ansetts som en ”tillfreds-
ställande” nivå gällande den interna reliabiliteten. 
 
Nedan visas två Cronbach’s alfa-analyser över frågorna som berör variablerna Motivation att 
undervisa och Motivation att arbeta som musiker.   
 
Tabell 1. Cronbach’s alfa-resultat om variabeln Motivation att undervisa.  

 
 
 
 
 

Värdet i tabell 1 avser frågorna som hör till variabeln Motivation att undervisa. Värdet är högt 
(α = .88) vilket anses som en acceptabel nivå. Detta indikerar att frågorna mäter samma sak. ”N 
of Items” betyder hur många påståenden eller frågor som har genomgått en Cronbachs alfa-
analys, det vill säga att det är fyra frågor som har genomgått denna Cronbach’s alfa-analys. 
 
Tabell 2. Cronbach’s alfa-resultat om variabeln Motivation att arbeta som musiker.  

 
 
 
 

 
Värdet i tabell 2 avser frågorna som hör till variabeln Motivation att arbeta som musiker. Ana-
lysen ger värdet 1.00 vilket tyder på att frågorna mäter samma sak och att det är en perfekt 
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intern reliabilitet. En perfekt överrensstämmelse kan också betyda att frågorna är för lika och 
därmed behöver formuleras om. Dock tolkar jag detta värde som acceptabelt och det går inte 
att genomföra ändringar i frågorna på grund av att jag har fått den här reliabiliteten efter studi-
ens genomförande. Det går också att utläsa i tabell 2 att ”N of Items” även här är 4. Det betyder 
att det även här i denna Cronbach’s alfa-analys är fyra frågor som genomgått analysen.  
 
Vad gäller validiteten i mitt särskilda fall kan jag inte erbjuda någon numerisk indikator för att 
visa på hög eller låg validitet. Istället har jag försökt att erhålla en hög validitet genom att bland 
annat genomföra en pilotstudie och att inte fuska med att välja svar från respondenterna som 
kan stötta mina önskade resultat. Jag har även behandlat respondenternas personuppgifter kon-
fidentiellt. I analysen databehandlade jag svaren avidentifierat och därmed avslöjas inte respon-
denternas identitet i studien.   
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras analysen av den insamlade data jag fått in från enkätsvaren. Kapitlet 
är uppdelat i två teman. I det första temat, beskrivning av urvalet, återfinns deskriptiva data ur 
respondenturvalet. I det andra temat, motivationerna, presenteras deskriptiva data om lärares 
motivation att undervisa och motivation att arbeta som musiker, det eventuella sambandet mel-
lan de två variablerna, samt om det finns ett samband mellan motivationerna och andra variab-
ler. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning.  

5.1 Beskrivning av urvalet 
I figur 1 går det att utläsa att majoriteten (56.67%) av de som deltog i undersökningen var män. 
33.33% var kvinnor och 10.00% kategoriserades under kategorin ”Annat”. Detta för att respon-
denterna fått svara med fritext och det skulle bli för svårt att beskriva alla kön som redovisades. 
I nedanstående figur visas könsfördelningen bland respondenterna:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Visar könsfördelningen bland respondenterna.  
 
Som framgår i figur 2 var de flesta som besvarade enkäten i åldrarna 35 till 50 år gamla. Ingen 
respondent var i 20 års-åldern och ett lågt antal respondenter var över 60 år gamla. Normalkur-
van visar vilken ålder som är vanligast hos populationen. Medelvärdet (Mean) för responden-
ternas åldrar blev 46.57 år, avrundat till 47 år, vilket visas i figur 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Histogram visar åldersspannet bland respondenterna.  
 
I tabell 3 går det att se att den största andelen av respondenterna (66.7%) bodde tillsammans 
med sin partner och barn. Den näst största andelen (16.7%) angav att de bor tillsammans med 
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partner men inte med barn. Svarsalternativen ”Bor själv” och ”Bor själv med barn” fick 
samma procentsats, 6.7%. I nedanstående tabell visas respondenternas familjesituation: 
 
Tabell 3: Tabell visar respondenturvalets familjesituation.  

 
 
 
 
 
 
 

Som går att utläsa i tabell 3 är det en person (3.3%) som valde svarsalternativet ”Om annat, 
specificera”. I det svaret framkom det att respondenten hade en sambo men den var inte re-
spondentens partner. Då det enbart var en person som valde ”Om annat, specificera”, valde 
jag att inte koda det svaret och beskriva det ytterligare.  

5.2 Motivationerna 
I det här avsnittet presenteras de olika motivationerna. Här presenteras också eventuella sam-
band mellan motivationerna, samt eventuella samband mellan motivationerna och andra ut-
valda variabler.  

5.2.1 Motivation att undervisa 
De frågor som berör variabeln Motivation att undervisa hade alla en fyrgradig Likertskala. Ef-
tersom jag hade en fyrgradig skala för att mäta motivationen att undervisa räknas 2.50 som ett 
godkänt värde för att utvärdera motivation. För att analysera motivationen att undervisa var jag 
tvungen att samla alla frågor som berörde den variabeln och göra om dem till en ny variabel. 
IBM SPPS ändrade då Likertskalan i det nya histogrammet. Därför visar histogrammet (se figur 
3) en skala från 0 till 4.50. Dock räknas fortfarande 2.50 som ett godkänt värde. Detta var jag 
även tvungen att göra med variabeln motivation att arbeta som musiker. Som framgår i histo-
grammet i figur 3 nedan finns det ett medelvärde på 3.31 för lärarnas motivation att undervisa. 
Eftersom det lägsta värdet i Likertskalan var 1 och det högsta värdet var 4 indikerar detta resul-
tat att lärarna i undersökningen är relativt högt motiverade att undervisa i musik. Nedan i figur 
3 visas respondenternas motivationsnivå gällande undervisning: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3: Populationens motivationsnivå gällande undervisning.  
 
Standardavvikelsen (Std. Dev., Standard Deviation), som går att utläsa i figur 3, landade på .60 
från medelvärdet. Standardavvikelse är den genomsnittliga variationen kring medelvärdet. Ef-
tersom medelvärdet i den här analysen landade på 3.31 och standardavvikelsen på .60 kan det 
betyda att standardavvikelsen från medelvärdet är ganska liten. Detta innebär att det är få re-
spondenter som avviker från medelvärdet. Figur 3 visar också ”N”, som betyder antalet fall, det 
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vill säga antalet respondenter. I det här fallet hade alla respondenter, 30 stycken, besvarat frå-
gorna och det finns alltså N = 30 respondenter.  
 
Tabell 4 nedan visas populationens motivation att undervisa. Där framgår det att det bara är 8 
(26.7%) av totalt 30 som angav ”Väldigt mycket” i Likertskalan. I tabell 4 går det att utläsa de 
resterande respondenters motivationsnivå gällande undervisning:  
 
Tabell 4: Populationens motivationsnivå gällande undervisning, i procent.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som framgår i tabell 4 uppgav de flesta respondenter (53.3%) att de är ”mycket” motiverade 
att undervisa i musik. 20% uppgav att de är lite motiverade att undervisa. Det var ingen respon-
dent som angav de inte alls är motiverade att undervisa i musik.  

5.2.2 Motivation att arbeta som musiker 
I tabell 5 går det att utläsa att vid mätningen av variabeln Motivation att arbeta som musiker 
var det ett internt bortfall på 16.7% som motsvarar fem personer. Det interna bortfallet innebär 
att respondenterna inte besvarat en eller flera frågor inom variabeln. Det är en stor andel 
(26.7%) som uppger att de är väldigt mycket motiverade att arbeta som musiker. 30% uppger 
att de är mycket motiverade och 26.7% uppger att de är lite motiverade att arbeta som musiker. 
Även här var det ingen respondent som uppgav att de inte alls är motiverade att arbeta som 
musiker, det vill säga att alla respondenter som besvarade frågorna gällande Motivation att ar-
beta som musiker är motiverade att arbeta som musiker:  
 
Tabell 5: Motivationsnivån för att arbeta som musiker. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Medelvärdet, som går att utläsa i figur 4, för denna motivation ligger på 3.32 vilket indikerar 
att motivationen att arbeta som musiker hos respondenterna är ganska hög. Medelvärdet för 
denna motivation är högre än medelvärdet för motivationen att undervisa (M = 3.31). Även om 
det är en väldigt liten skillnad mellan de olika medelvärdena är det en skillnad. Detta kan betyda 
att lärarna i undersökningen är lite mer motiverade att arbeta som musiker än de är att undervisa. 
Dock är det väldigt lika värden och ingen större skillnad mellan resultaten. I nedanstående figur 
går det att utläsa motivationsnivån för att arbeta som musiker: 
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Figur 4: Motivationsnivån för att arbeta som musiker.  
 
Standardavvikelse på ligger på .62 från medelvärdet (se figur 4), vilket också är en låg standar-
davvikelse gentemot medelvärdet, liksom standardavvikelsen för Motivation att undervisa. 
Dock visade standardavvikelsen för Motivation att undervisa på .60 vilket är något mindre än 
i Motivation att arbeta som musiker. Även här är det en väldigt liten skillnad mellan standard-
avvikelserna och i stora drag kan det betyda att det inte är någon större skillnad på avvikelsen 
hos motivationerna från medelvärdet. 

5.2.3 Samband mellan motivationerna  
För att se om det finns ett samband mellan motivationerna utförde jag ett så kallat Pearson’s R 
test. Resultatet i analysen över variablerna Motivation att undervisa och Motivation att arbeta 
som musiker landade på r = -.05 (se tabell 6) vilket står för ett väldigt svagt negativt samband. 
Det skulle också kunna betyda att ju mer motiverad en lärare är att undervisa desto mindre 
motiverad är hen att arbeta som musiker. Dock är det av vikt att anmärka att resultatet hamnade 
nära 0 (r = -.05) vilket mestadels pekar på att sambandet som analysen visar är väldigt litet, om 
det ens existerar. Resultatet pekar huvudsakligen på att det inte finns ett samband: 
 
Tabell 6: Pearson’s R Correlation gällande Motivation att undervisa och Motivation att arbeta som musiker.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vad gäller den statistiska signifikansen för analysen landade det på p = .82 som ligger över p  
= .05. Detta kan betyda att det inte finns något klart samband mellan variablerna (se tabell 6).  

5.2.4 Samband mellan motivationerna samt kön, ålder och nuva-
rande familjesituation  
I det här avsnittet presenteras sambanden mellan de två motivationerna och variabeln kön, ålder 
och nuvarande familjesituation. Variabeln motivation att undervisa har alltså mätts mot kön, 
ålder och nuvarande familjesituation. Även variabeln motivation att arbeta som musiker har 
mätts mot kön, ålder och nuvarande familjesituation.  
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Samband mellan motivationerna och variabeln kön 
För att analysera sambandet mellan variabeln Kön och variablerna Motivation att undervisa och 
Motivation att arbeta som musiker, genomförde jag ett One-way ANOVA-test. I frekvensta-
bellen nedan (se tabell 7) visas deskriptiva data över grupperna i testet. I det här testet var jag 
tvungen att koda om svarsalternativen för variabeln kön till siffror istället för fritext för att 
kunna genomföra ANOVA-analysen. Könet ”Man” blev 1, ”Kvinna” blev 2 och ”Annat” blev 
3.  
 
Resultatet, som framgår i tabell 7 visar att medelvärdet för mäns motivation att undervisa ligger 
på 3.26 som är ett relativt högt medelvärde då maxvärdet är 4. Kvinnors medelvärde för under-
visningsmotivation ligger på 3.40 och är alltså högre än männens motivation. Den tredje grup-
pen som blivit benämnt som ”annat” har ett medelvärde på 3.25 och har den lägsta motivations-
nivån. Männen har den lägsta standardavvikelsen (.60), gruppen ”annat” har den högsta (.66) 
och kvinnorna ligger mellan de två andra grupperna på en standardavvikelse på .65. Alla tre 
grupper har ett lågt värde i standardavvikelsen. Detta indikerar att det inte förekommer någon 
större avvikelse i deras svar i förhållande till medelvärdet. I tabellen nedan visas könens moti-
vationsnivåer: 
 
Tabell 7: Könens motivationsnivåer gällande undervisning.  

 
 
 
 
 
 
 
 

I boxen där det står ”Minimum” (tabell 7) går det att se vad de olika gruppernas minsta svars-
värde var. Männens minsta svarsvärde var 2.00, kvinnorna 2.00 och ”annat” 2.75. Detta betyder 
att ingen har kryssat i att de inte alls är motiverade att undervisa, då det svarsalternativet hade 
ett värde på 1. Detsamma gäller för kvinnorna. I alla grupper har någon valt att kryssa i det 
högsta värdet, alltså att de är väldigt mycket motiverade att undervisa. Detta går att se i boxen 
som heter ”Maximum”.  
 
I ANOVA-testets resultat lokaliserades inte någon skillnad mellan könen och deras motivat-
ionsnivåer. Den statistiska signifikansen ligger i det här testet på p = .85 (se tabell 8). Detta är 
en siffra högre än det rekommenderade p < .05. Detta indikerar att generaliserbarheten är låg 
och slumpens påverkan är hög. Även om vi finner en skillnad mellan könen i deras motivation 
att undervisa kommer den här skillnaden inte hända i 85% av gångerna detta undersöks. Skill-
naden är därför inte statistiskt signifikant. Detta kan då visa på att könet inte spelar så stor roll 
för personers nivå för motivation att undervisa. Detta går att utläsa i tabell 8:  
 
Tabell 8: One-way ANOVA-testets resultat.  

 
 
 
 
 
 

F-värdet i ANOVA-testet, som framgår i tabell 8, visar ett värde på .16. F-test är som beskrivet 
tidigare ett förhållande mellan två variationer. Variationer är ett mått på spridning, alltså hur 
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långt ifrån det ligger medelvärdet. Stora F-värden indikerar en större spridning från medelvär-
det. Eftersom medelvärdet för den här analysen ligger på runt 3.3 och F-värdet på .16 innebär 
det att det inte är en stor spridning i variationerna.  
 
De olika könens motivationsnivåer för att arbeta som musiker kan ses i frekvenstabellen nedan 
(tabell 9). Där kan man utläsa att männens medelvärde för motivation gällande att arbeta som 
musiker ligger på 3.27. Kvinnornas medelvärde ligger på 3.18 och gruppen ”annat” ligger på 
3.92. Den tredje gruppen har alltså högst medelvärde vad gäller motivation att arbeta som mu-
siker. Den grupp som har näst högst medelvärde är männen. Kvinnorna har lägst medelvärde.  
 
Standardavvikelsen (se tabell 9) hos svaren för de olika grupperna ser lite olika ut jämfört med 
resultatet för kön och motivation att undervisa. Männens standardavvikelse ligger på .61 vilket 
är en låg siffra och indikerar på att det inte är någon större avvikelse. Kvinnornas standardav-
vikelse ligger på .67 och visar då att det finns en större avvikelse från medelvärdet jämfört med 
männens. Dock är det fortfarande en låg siffra och därför är avvikelsen inte så stor. Den tredje 
gruppen har en standardavvikelse på .14 och har då lägst avvikelse av grupperna. Detta visar 
att den gruppen har de mest homogena svaren gällande variationen från medelvärdet: 
 
Tabell 9: Könens motivationsnivåer gällande att arbeta som musiker.  

 
 
 
 
 
 
 

 
I tabell 9 ovan går det att utläsa att även här är det någon i varje grupp som har valt maxvärdet, 
att de är väldigt mycket motiverade att arbeta som musiker. Männens minimumvärde ligger på 
2.50. Kvinnornas ligger på 2.00 och den tredje gruppen på 3.75. Detta visar att kvinnorna i 
undersökningen är som minst motiverade att arbeta som musiker eftersom de har det lägsta 
minimumvärdet. Dock är det fortfarande 2.00 och inte det lägsta värdet som ju är 1. Den tredje 
gruppen är de som har högst motivation att arbeta som musiker. Männen har en högre motivat-
ion än kvinnorna men lägre än den tredje gruppen ”annat”.  
 
I ANOVA-analysen nedan (se tabell 10) går det att utläsa den statistiska signifikansnivån. Den 
landade på p = .20. I tabellen nedan visas den statistiska signifikansnivån: 
 
Tabell 10. One-way ANOVA-testets resultat. 

 
 
 
 
 
 

 
Detta indikerar att det är 20% risk att skillnaderna i ANOVA-testet kommer att ske vid uppre-
pade undersökningar (tabell 10). Detta kan utläsas som att slumpen har haft en inverkan på 
svaren från respondenterna. Resultatet är därför inte statistiskt signifikant. Detta kan också ut-
läsas som att könet inte spelar så stor roll för personers motivation för att arbeta som musiker.  
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Samband mellan motivationerna och variabeln ålder 
För att mäta korrelationen mellan respondenternas ålder och deras motivation att undervisa 
använde jag mig av ett Pearson’s R test (se tabell 11). Korrelationen visade r = -.04, en negativ 
siffra och nära 0. Detta betyder att det troligtvis inte finns ett samband mellan åldern och deras 
motivation att undervisa, men om det finns ett samband är det negativt. Det betyder att när 
värdet för den ena variabeln ökar, minskar värdet för den andra. I det här fallet skulle det betyda 
att ju äldre en musiklärare är desto mindre motiverad är musikläraren i fråga att undervisa, och 
tvärtom, att ju yngre en musiklärare är desto mer motiverad är musikläraren att undervisa. I 
nedanstående tabell visas sambandet mellan ålder och motivation att undervisa:  
 
Tabell 11: Pearsons’ R Correlation gällande Ålder och Motivation att undervisa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tabell 11 går det att se att signifikansen i korrelationen landade på p = .84. Återigen en siffra 
högre än p < .05. Det finns alltså inte ett statistiskt signifikant samband mellan de här två vari-
ablerna. Detta betyder att variationen av en variabel påverkar den andra slumpmässigt. ”N” 
betyder även här antalet fall som ingått i analysen. Här kan vi se att det har ingått 30 fall i 
analysen, det vill säga att alla respondenter har lämnat giltiga svar på dessa frågor.  
 
Pearson’s R-resultatet för mätningen av respondenternas ålder och deras motivation att arbeta 
som musiker blev r = .19 (tabell 12). Även detta resultat ligger nära 0 men här är det ett positivt 
resultat. Vilket kan tyda på att det inte finns ett samband mellan variablerna, eller i alla fall inte 
ett stort samband. Eftersom resultatet angav ett positivt värde betyder det att sambandet mellan 
variablerna är att om värdet för den ena variabeln ökar, ökar även värdet för den andra varia-
beln. Detta går att utläsa i tabell 12 nedan:  
 
Tabell 12: Pearson’s R Correlation gällande Ålder och Motivation att arbeta som musiker.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Det statistiska signifikansvärdet ligger på p = .35 (se tabell 12), då detta värde är liksom det 
förra är högre än p < .05. I den här analysen var det ett lite lägre antal fall, N = 25. Det indikerar 
det interna bortfallet på 16.7%. Antal svar på frågan ”Ålder” var 30 och antal svar på variabeln 
Motivation att arbeta som musiker var 25.  
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Samband mellan motivationerna och variabeln nuvarande familjesituation  
För att utläsa sambandet mellan respondenternas nuvarande familjesituation och deras motivat-
ion att undervisa genomförde jag även här ett One-way ANOVA-test (se tabell 13). Grupperna,  
som genomgått analysen är i det här fallet de olika svarsalternativ som beskriver respondenter-
nas nuvarande familjesituation. Den grupp som hade högst medelvärde gällande motivationen 
att undervisa var gruppen ”Om annat, specificera”. I den här gruppen ingår det en person och 
medelvärdet ligger på 4.00. Det betyder alltså att denna personen är väldigt mycket motiverad 
att undervisa. Dock går det eventuellt inte att tala om ”grupp” då gruppen enbart består av en 
person. I tabell 13 visas gruppernas motivationsnivåer:  
 
Tabell 13: Gruppernas motivationsnivåer.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den kategori som hade näst högst medelvärde gällande motivation att undervisa var gruppen 
”Bor själv” som hade ett medelvärde på 3.75 (tabell 13). Detta är ett väldigt högt medelvärde 
då maxvärdet är 4. Denna gruppen har ett maximumvärde på 4.00 och ett minimumvärde på 
3.50. Gruppen ”Bor tillsammans med min partner och barn” som också var den största gruppen 
med 20 respondenter hade ett medelvärde på 3.35. Även detta är ett högt medelvärde vilket 
tyder på att de är väldigt motiverade att undervisa. Gruppen ”Bor tillsammans med min partner” 
har ett medelvärde på 3.00. Denna grupp hade även ett maxvärde på 3.50 vilket inte är maxvär-
det för Likertskalan som analysen utgår från då maxvärdet för den skalan är 4. Gruppen ”Bor 
själv med barn” är de som har lägst medelvärde (M = 2.87). Det innebär att det är den här 
gruppen som är minst motiverade att undervisa. Det går också att utläsa av maximumvärdet 
som för den här gruppen visar 3.00. Det innebär att ingen i denna grupp angett maxvärdet 4 
utan det högsta motivationsvärdet någon i gruppen har valt är 3.  
 
ANOVA-analysen för gruppernas motivation att undervisa visar ett statistiskt signifikansvärde 
på p = .32 (se tabell 14). Återigen är värdet högre än p < .05. Detta betyder att slumpen har haft 
inverkan på respondenternas svar. I nedanstående tabell visas One-way ANOVA-analysens re-
sultat gällande respondenternas motivation att undervisa:  
 
Tabell 14: One-way ANOVA-analysens resultat avseende motivation att undervisa.  

 
 
 
 
 
 

I tabell 14 går det även att se att F-värdet för analysen landade på F = 1.24. Ett F-värde som 
hade legat på exempelvis 1.75 eller närmare 2.00, hade varit ett tydligt högt värde och ett F-
värde som hade legat på exempelvis .20 eller .75 hade varit ett tydligt lågt värde. Värdet i denna 
analys hade varken ett högt eller lågt värde då det landade någonstans i mitten (F = 1.24).  
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Tabell 15 visar gruppernas motivationsnivåer. Gällande dessa gruppers motivation att arbeta 
som musiker är det gruppen ”Bor tillsammans med min partner” som har högst motivation. 
Deras medelvärde ligger på 3.69 och är ett högt medelvärde i jämförelse med maxvärdet på 4. 
Deras minimumnivå för motivationen är också ett högt värde som ligger på 3.00. Gruppen som 
har det näst högsta medelvärdet är gruppen ”Om annat, specificera” vars medelvärde ligger på 
3.50. Det tredje högsta medelvärdet har gruppen ”Bor tillsammans med min partner och barn” 
som har ett medelvärde på 3.34 gällande motivationsnivå att arbeta som musiker: 
 
Tabell 15: Gruppernas motivationsnivåer.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den grupp med näst lägst motivation att arbeta som musiker är gruppen ”Bor själv med barn” 
(M = 3.50). Denna grupp hade ett maxvärde på 3.25 och ett minimumvärde på 3.25. Den grupp 
med lägst motivation att arbeta som musiker är gruppen ”Bor själv” (tabell 15). Deras medel-
värde gällande motivationen ligger på 2.38. Det är även den gruppen som har det lägsta maxi-
mumvärdet på 2.75 av 4.00. Detta är strax över den godkända nivån för motivation som ju 
ligger på 2.50. Det är fortfarande en godkänd nivå men det är den grupp som har lägst medel-
värde gällande motivationen att arbeta som musiker. Ingen av grupperna har ett lägre mini-
mumvärde än 2.00, vilket betyder att det inte är någon som har kryssat i att de är ”Inte alls” 
motiverade att arbeta som musiker.  
 
ANOVA-analysen visade ett statistiskt signifikantvärde på p = .18 (tabell 16). Detta värde är 
högre än det värde som ofta anses vara ett acceptabelt värde för att prata om signifikans i stat-
istiska undersökningar, nämligen p < .05: 
 
Tabell 16: One-way ANOVA-testets resultat avseende motivation att arbeta som musiker.  

 
 
 
 
 

 
Resultatet som presenteras i tabell 16 visar att det därför går inte att tala om en statistisk signi-
fikans gällande resultatet. Slumpen har alltså haft för stor påverkan. F-värdet för den här ana-
lysen ligger på F = 1.74. Detta indikerar alltså att det är en relativt stor spridning i variationen.  

5.3 Sammanfattning 
I studiens resultat går det att utläsa att respondenterna är relativt högt motiverade att undervisa 
(M = 3.31) och att arbeta som musiker (M = 3.32). Respondenterna är lite mer motiverade att 
arbeta som musiker än vad de är att undervisa även om skillnaden mellan medelvärdena är 
väldigt liten. Vidare visar resultatet på att det inte finns något tydligt samband mellan motivat-
ionen att undervisa och motivationen att arbeta som musiker (r = -.05). Detta resultat kan också 
utläsas som att ju mer en lärare är motiverad att undervisa desto mindre motiverad är den att 
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arbeta som musiker då det är ett negativt samband. Resultatet visar dock att det troligen inte 
finns något samband mellan variablerna. Motivationerna påverkar alltså inte varandra. Vad gäl-
ler sambanden mellan motivationerna och de andra variablerna kunde det utläsas att det inte 
finns några tydliga samband. En persons kön har alltså inte någon större påverkningsgrad gäl-
lande motivationen att undervisa eller att arbeta som musiker. Vad gäller sambandet mellan 
motivationerna och variabeln ålder går det att utläsa att det inte finns något tydligt samband. 
Sambandet mellan motivationen att undervisa och ålder blev ett negativt samband nära 0 (r = -
.04) och sambandet mellan motivationen att arbeta som musiker och ålder blev ett positivt sam-
band nära 0 (r = .19). Vad gäller sambandet mellan motivationen att undervisa och nuvarande 
familjesituation kunde det utläsas i resultatet att gruppen ”Bor själv” är de som är mest motive-
rade att undervisa (M = 3.75). Dock är resultatet inte statistiskt signifikant (p = .32). När det 
gäller motivationsnivån att arbeta som musiker är det gruppen ”Bor tillsammans med min part-
ner” som har högst motivation (M = 3.69). Inte heller i det här resultatet går det att prata om en 
statistisk signifikans (p = .18).  
 
Slutsatser som går att dra ur resultatet i denna studie kan vara att det inte finns något samband 
mellan variablerna motivationen att undervisa och motivationen att arbeta som musiker. Moti-
vationen att undervisa påverkas alltså inte av motivationen att arbeta som musiker. Detta bety-
der att en musiklärare kan arbeta som musiker vid sidan av läraryrket utan att det påverkar 
lärarens motivation att undervisa. Resultatet visade också att det inte finns något tydligt sam-
band mellan motivationerna och de andra utvalda variablerna kön, ålder och nuvarande famil-
jesituation. Musiklärares kön spelar alltså ingen roll för i vilken grad de är motiverade att un-
dervisa eller att arbeta som musiker. Det spelar heller ingen roll vilken ålder en musiklärare har 
i relation till motivationerna. Musiklärares nuvarande familjesituation har heller ingen påverkan 
på motivationen att undervisa eller att arbeta som musiker.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som 
lyfts fram berör motivationerna, ålder och familjesituation. Vidare diskuteras metodvalet. Där-
efter tas arbetets betydelse och idéer om framtida forsknings- och utvecklingsarbeten upp.  

6.1 Resultatdiskussion  
I det här avsnittet diskuteras resultatet som framkommit i resultatkapitlet i relation till tidigare 
presenterad litteratur.  

6.1.1 Motivationerna 
I föreliggande studies resultat gick det att utläsa att respondenterna är relativt högt motiverade 
att undervisa (M = 3.31) och ännu lite högre motiverade att arbeta som musiker (M = 3.32) 
(maxvärde 4). Dock får det inte glömmas bort att det i variabeln Motivation att arbeta som 
musiker fanns ett internt bortfall på 16.7%. Detta medelvärde (M = 3.32) hade kunnat visa ett 
annat värde om det inte hade funnits något internt bortfall. Resultatet visade också att det inte 
finns något tydligt samband mellan motivationen att undervisa och motivationen att arbeta som 
musiker då resultatet hamnade nära 0 (r = -.05). Den statistiska signifikansen landade på p = 
.82 vilket återigen styrker att det inte finns något klart samband mellan variablerna. Detta be-
tyder att det inte finns någon korrelation mellan båda variablerna, alltså variabeln motivation 
att undervisa och variabeln motivation att arbeta som musiker. Resultatet i föreliggande studie 
pekar alltså på att motivationen att arbeta som musiker inte påverkas av hur mycket personen 
undervisar, och tvärtom. Ivarsson (2014) skriver att motivation handlar om prioriteringar, att 
ägna sig åt det ena till förmån för det andra. Vidare skriver Ivarsson att om en person vill för-
verkliga sin dröm om en försörjning inom passionsområdet kan det vara nödvändigt att inte ha 
någon annan sysselsättning i form av ett vanligt lönearbete såsom exempelvis läraryrket. Det 
Ivarsson indikerar kan vara att om en person vill arbeta som musiker är det troligtvis nödvändigt 
att den personen inte har något annat yrke, exempelvis musikläraryrke. Ivarsson menar då att 
drömyrket, till exempel musikeryrket, skulle bli lidande av det andra vanliga lönearbetet. Re-
sultatet i föreliggande studie motsätter det som Ivarsson skriver, då det pekar på att det inte 
finns något samband mellan motivationerna. Resultatet visar också på att motivationerna inte 
påverkar varandra. Ivarsson indikerar det motsatta. Det är väldigt intressant att föreliggande 
studies resultat visar att det inte finns något samband medan Ivarsson indikerar att det finns ett 
samband. Varför det är på det här sättet går inte att förklara i föreliggande studie. För att ge en 
förklaring krävs ytterligare forskning inom området och en större och mer omfattande studie.  
 
Det är intressant att musiklärarna i den här studien är mer motiverade att arbeta som musiker 
än de är att undervisa. Även om det är en liten skillnad finns det ändå en skillnad i motivations-
nivåerna. Kan denna motivationsnivåskillnad peka på den identitetshierarki som studenterna i 
Bouijs (1999) undersökning pratade om? I Bouijs studie kom det fram att musikeryrket är högre 
värderat än musikläraryrket. Kan det vara denna hierarki som visat sig i mitt resultat? Detta går 
tyvärr inte att ta reda på genom den här studien utan det skulle krävas en större och mer avan-
cerad undersökning för att få reda på det svaret. Anledningen till det är att den funna skillnaden 
är för liten för att kunna dra ytterligare slutsatser.  

6.1.2 Ålder 
I föreliggande studies resultat gick det inte att fastställa något tydligt samband mellan motivat-
ionerna och respondenternas ålder. Det vill säga att åldern spelar ingen roll för motivationsni-
våerna gällande undervisning eller att arbeta som musiker. Detta är ett intressant resultat om 
det ställs i relation till det Bouij (1999) skriver, nämligen att en person som har mer kunskap 
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om sitt ämne blir mer motiverad att bli en bättre förmedlare av den kunskapen. Det skulle då 
bli önskvärt att ju mer en person utövar sitt yrke och ju mer kunskap en person får inom ämnet 
– oavsett om det är att arbeta som musiker eller att undervisa – desto mer motiverad blir perso-
nen i fråga att utöva yrket. Ju mer kunskap en person vill få desto mer tid är personen i fråga 
tvungen att lägga på det. Med andra ord är det vedertaget att det krävs tid och engagemang för 
att uppnå höga kunskaper inom ett ämnesområde. Alltså kan den här studiens resultat ses som 
en motsättning till det som Bouij säger. Ju längre en musiklärare är verksam som musiklärare 
spelar enligt resultatet i föreliggande studie ingen roll för motivationsnivån. Samma sak gäller 
motivationen att arbeta som musiker. Ju mer kunskap en person har inom sitt område, alltså ju 
längre tid en person har varit verksam inom området, spelar enligt resultatet inte någon roll för 
motivationsnivån.  
 
Ruthsatz et al. (2008) skriver att det finns många faktorer för att nå framgång inom musik. De 
skriver att en av dessa faktorer är övning och ämnesspecifika musikaliska färdigheter. För att 
uppnå dessa musikaliska färdigheter som krävs för framgång i musik krävs tid. Tid skulle i det 
här fallet kunna liknas vid ålder. Om en person besitter höga kunskaper inom ett ämne indikerar 
det att den personen har lagt ner mycket tid på de färdigheter ämnet bär med sig. Alltså kan det 
antas att en person som har arbetat längre inom ett ämnesområde än någon annan person besitter 
mer kunskaper inom ämnet än den personen som inte arbetat lika länge. Detta blir också intres-
sant om det ställs i relation till vad resultatet i föreliggande studie visade. Resultaten för båda 
motivationerna i relation till respondenternas ålder visade ett värde nära 0. Dock var det ett 
negativt samband (r = -.04) när det gällde motivationen att undervisa och respondenternas ålder 
och ett positivt samband (r = .19) när det gällde motivationen att arbeta som musiker och re-
spondenternas ålder. Båda resultaten ligger nära 0 och därför finns det inte ett tydligt samband. 
Dock kan det tolkas som att motivationen att arbeta som musiker höjs mer än motivationen att 
undervisa när en lärare blir äldre, även om både aktiviteterna möjligtvis har genomförts genom 
hela perioden. Detta eftersom det är ett negativt samband gällande undervisningsmotivationen 
och respondenternas ålder och ett positivt samband gällande musikermotivationen och respon-
denternas ålder. Anledningen till att resultatet i föreliggande studie kan tolkas som en motsätt-
ning till det Bouij (1999) skriver är att Bouij menar att ju mer tid en person lägger på någonting 
desto mer intresserad blir personen i fråga att förmedla den kunskapen. Det kan tolkas som att 
ju mer kunskap en person får inom musik desto mer intresserad skulle den personen bli att 
undervisa. Föreliggande resultat visar dock på ett annat slags samband. Anledningen till att 
resultatet i föreliggande studie även kan ses som en förstärkning av Bouijs påstående är att 
förmedling av kunskap inte nödvändigtvis behöver innebära att undervisa. Det skulle kunna 
innebära att förmedla den musik och de musikaliska färdigheter en person besitter till en lyss-
nande publik. Då skulle det kunna styrka resultatet i föreliggande studie. Även om resultatet 
landade nära 0 blev det ändå ett negativt samband när det gäller ålder och undervisningsmoti-
vationen och ett positivt samband när det gäller ålder och musikermotivationen. Dock, på grund 
av att skillnaderna inte var statistiskt signifikativa, kan det inte dras definitiva slutsatser utifrån 
föreliggande studie. Det kan bara spekuleras kring en tendens som märks och som skulle kunna 
utforskas djupare i kommande studier.  
 
Resultatet i föreliggande studie visade ett negativt värde mellan motivationen att undervisa och 
respondenternas ålder (r = -.04). Detta resultat visade sig inte vara statistiskt signifikant (p = 
.84). Eftersom resultatet inte är signifikant går det inte att tala om ett samband mellan motivat-
ionen att undervisa och respondenternas ålder, oavsett om resultatet av ”r” är negativt eller 
positivt. Detta betyder att motivationsnivån är oberoende av respondenternas ålder, alltså att 
det inte ska spela någon roll för motivationsnivån gällande undervisning om personen i fråga 
är ung eller äldre. Resultatet i den här studien tyder alltså på att de äldsta respondenterna i 
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studien är lika motiverade att undervisa som de yngsta respondenterna i studien. Detta är ett 
intressant resultat om det ställs i relation till det som Bouij (1999) skriver, nämligen att om en 
person besitter mer kunskap inom sitt ämne blir det en drivfjäder för att bli en bättre förmedlare 
av kunskapen. Bouijs resultat kan tyda på att det krävs mer kunskap för att vilja bli en bättre 
förmedlare av den kunskapen, alltså att ju mer en person vet inom ett ämne desto mer vill per-
sonen i fråga förmedla den kunskapen, med andra ord undervisa om den kunskapen. Det är 
vedertaget att för att få mycket kunskap krävs det att personen i fråga lägger ner mycket tid. 
Denna kunskap kan i många fall ta lång tid att införskaffa och för att få bättre musikaliska 
kunskaper krävs det övning i många år för att nå en god kunskapsnivå. Detta skulle kunna 
betyda att ju mer kunskap en person har desto äldre är personen i fråga eftersom det tar tid att 
nå goda kunskaper. Bouij indikerar då att ju äldre en person är och ju mer kunskap den besitter 
desto mer motiverad att undervisa är den personen. Resultatet i föreliggande studie visar på det 
motsatta. Dock är detta enbart antaganden utifrån Bouijs resultat och resonemang.  
 
Detta resultat skulle kunna utvecklas och undersökas mer i vidare studier. Det negativa värdet 
som presenterats i föreliggande studies resultat (r = -.04) kan peka på att det finns ett negativt 
samband om det görs en ytterligare och mer omfattande undersökning. Denna undersökning 
skulle kräva fler respondenter, mer komplexa stickprov och utvecklade metoder. Dock skulle 
det genom en sådan undersökning göras möjligt att se om det finns något samband mellan ålder 
och undervisningsmotivation i kontrast till det som Brand (2002), Parkes och Jones (2011) och 
Bouij (1999) skriver. Brand (2002) skriver att kärlek till musik inte är tillräckligt för att upp-
rätthålla en musiklärarkarriär samt att det inte går att porträttera musikläraryrket som ett pro-
blemfritt och enkelt yrke. Parkes och Jones (2011) skriver att musikhögskolestudenter inte nöd-
vändigtvis behöver tycka om att undervisa och Bouij (1999) skriver att rollidentiteten musiker 
är högre värderad än rollidentiteten som musiklärare hos musikhögskolestudenter. Dessa tre 
undersökningar kan tyda på att musikhögskolestudenter väljer att undervisa som ett andra-
handsval och inte som ett förstahandsval samt att musikhögskolestudenter är mer motiverade 
att arbeta som musiker än att undervisa. Dock framgår det inte i Brand (2002) eller i Parkes och 
Jones (2011) undersökning om det gäller musikhögskolestudenter som studerar till musiker el-
ler till musiklärare. Bouijs (1999) undersökning handlar om den svenska musiklärarutbild-
ningen. Det går därför inte att dra några absoluta slutsatser utifrån deras resultat i relation till 
föreliggande studies resultat. Dock är det ändå intressant att diskutera eftersom det heller inte 
går att utesluta att Brand (2002) och Parkes och Jones (2011) skriver om musiklärarstudenter. 
Det negativa samband (r = -.04) som eventuellt skulle kunna förstärkas genom en ytterligare 
och större undersökning skulle kunna tyda på att musiklärarstudenter väljer att undervisa för att 
de har en kärlek till musik. Det negativa sambandet betyder då att ju äldre en person blir desto 
mindre undervisningsmotivation har den och tvärtom, att ju yngre en person är desto större 
undervisningsmotivation. Vidare visade resultatet i föreliggande studie ett hårfint positivt sam-
band gällande motivationen att arbeta som musiker och ålder (r = .19). I en större och mer 
avancerad undersökning skulle detta kunna tyda på att motivationen för att arbeta som musiker 
höjs ju äldre personen i fråga blir. Det blir även intressant om det ställs i relation till det som 
Brand (2002), Parkes och Jones (2011) och Bouij (1999) skriver. Dock är detta enbart vidare 
spekulationer av föreliggande studies resultat och inte en sanning.  

6.1.3 Familjesituation 
I resultatet framkom det att gruppen ”Bor själv” har högst medelvärde (M = 3.75) gällande 
motivation att undervisa, om det bortses från gruppen ”Om annat, specificera” då den bara 
bestod av en person. Gruppen ”Bor tillsammans med min partner” fick högst medelvärde (M = 
3.69) gällande motivation att arbeta som musiker. Båda dessa medelvärden är höga värden då 
maxvärdet är 4. I resultatet framkom även att det inte går att prata om en statistisk signifikans 
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gällande resultatet hos någon av gruppernas motivationsnivåer. Detta betyder att skillnaden inte 
är oberoende från slumpen. Resultatet kan då tolkas som att den tid en person tillbringar med 
sina barn – som tar tid från andra aktiviteter såsom att arbeta på musikerskapet eller utvecklas 
som lärare – inte gör en skillnad i motivationen hos något av yrkena. Detta är intressant då 
Ivarsson (2014) skriver att en individ som strävar efter att uppfylla sin dröm mer eller mindre 
tvingas avstå från andra saker. Dessa saker beskriver Ivarsson som vänner, intressen, kärleks-
relationer, god ekonomi, anställning och stabil utbildning. Resultatet i föreliggande studie kan 
därför ses som att det motsätter Ivarssons påstående. Ivarsson skriver dock om en strävan, och 
jag betraktar motivation. I föreliggande studies resultat gällande motivationsnivåerna är det en 
hög motivationsnivå hos båda motivationerna, alltså motivationen att undervisa (M = 3.31) och 
motivationen att arbeta som musiker (M = 3.32). Motivationsnivån att arbeta som musiker är 
också högre än motivationsnivån att undervisa, vilket också är intressant då det var hela 66.7% 
av respondenterna som bodde tillsammans med sin partner och barn. Detta kan också ses som 
en motsättning till Ivarssons påstående, då största andelen (66.7%) av respondenterna bor till-
sammans med partner och barn, men där respondenterna ändå är mest motiverade att arbeta 
som musiker. De har alltså en större strävan att arbeta som musiker än att undervisa.  
 
Ivarsson (2014) konstaterar med hjälp av Jonny Cashs (Cash & Carr, 2009) och Glen Hyséns 
(Sjöberg, 2008) berättelser, också att personer som försörjer sig på sin passion och även de 
personer som finns i omgivningen, ofta får erfara att tillvaron kretsar kring den person som 
livnär sig på sin passion. Familjen är vanligtvis de som får anpassa sig till individens utövande 
och de villkor som kommer med utövandet. Detta skulle kunna ses som en förklaring till varför 
det är möjligt att medelvärdet hos motivationen att arbeta som musiker (M = 3.32) är så högt 
när det är så många som bor tillsammans med sin partner och barn (66.7%). Dock går det inte 
att fastställa det som en förklaring då jag i mitt resultat inte kan utläsa huruvida familjerna 
anpassar sig till respondentens svar. Det skulle innebära en mycket större undersökning där 
även de utvalda respondenternas familjer inkluderades, vilket låg utanför min kapacitet och 
tidsram.  

6.2 Metoddiskussion  
Valet av metod för den här studien har varit föremål för mycket eftertanke. Då mina finansiella 
förutsättningar låg till grund för metodvalet, och inte mitt intresse för att analysera statistik, har 
min egen motivationsnivå för metodvalet fluktuerat under arbetets gång. Dock har det varit 
intressant att utforska en ny metod och analyssätt.  
 
Studien har gjorts som en survey-studie. Detta har varit fördelaktigt eftersom jag kommit i kon-
takt med fler respondenter än om jag hade genomfört en annan form av studie. Därför kan mitt 
resultat bli mer generaliserbart över en större population än om jag hade haft mindre antal re-
spondenter. Genom att göra en digital enkät var det enklare för mig att administrera och att 
komma i kontakt med fler respondenter. Hade jag däremot gjort en pappersenkät kanske jag 
hade haft större svarsfrekvens än vad jag fick med den digitala enkäten. Nackdelarna med den 
kvantitativa enkätstudier är att det oftast inte förklarar varför det finns eller inte finns samband 
mellan variabler. Den här typen av studie och metod förklarar alltså oftast bara att det finns 
samband eller ej. Den här studien kan visa på att det finns ett samband mellan motivationerna 
och en påverkningsgrad mellan motivationerna och andra variabler. Studien kan därmed inte 
visa varför sambandet finns eller ej och inte heller varför respondenterna upplever dessa sam-
band och faktorer. Hade jag däremot gjort en kvalitativ intervjustudie hade det varit mer troligt 
till att få en förståelse kring varför motivationsnivåerna ser ut som de gör hos lärarna i studien. 
Dock hade jag inte kunnat komma i kontakt med lika många respondenter eller informanter 
som jag gjort med den här studiedesignen. Om jag skulle intervjuat musiklärare på gymnasiet 
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skulle jag troligtvis ha intervjuat fyra till sex stycken och i den här studien har jag fått svar från 
30 lärare. Intervjupersonerna hade också troligtvis behövt vara inom rimligt avstånd från Mu-
sikhögskolan Ingesund och nu har jag fått svar från respondenter över hela landet.  
 
En av de största fördelarna för mig som forskare har varit att jag har kunnat analysera resultatet 
i enkätsvaren med de redskap som finns i IBM SPSS Statistics. Dessa statistiska redskap har 
gjort det möjligt att få fram ganska precisa siffror på existerande eller icke existerande samband 
mellan variabler. Detta utan att behöva göra egna godtyckliga tolkningar av data och leda dem 
till eventuella samband.  

6.3 Arbetets betydelse  
I och med de samband som upptäckts mellan motivationerna samt mellan motivationerna och 
andra utvalda variabler, kanske arbetet kan väcka ytterligare tankar hos mig och andra lärare 
om hur motivationerna för undervisning och att arbeta som musiker påverkar varandra. Arbetet 
ger också en beskrivning i hur motivationerna ser ut i de olika köns- och åldersgrupperna och 
detta kan eventuellt ge förstående för min egen och andra lärares motivation. Vidare kan be-
skrivningen av respondenternas nuvarande familjesituation ge förståelse för mig och andra lä-
rares motivationsnivå inom ämnesområdet. Detta arbete kan därmed ge insikt i hur motivation 
fungerar och hur det påverkar oss.  
 
Arbetet kan också ge insikt och förståelse i hur ens egen situation ser ut. Om jag eller en lärare 
som läser det här arbetet skulle vara eller bli missnöjda med våra livssituationer kan det här 
arbetet ge insikt i hur vi kan förändra livssituationen. Genom att titta på statistiken som presen-
terats i arbetet kan det ge en förståelse för hur andra lärare ser på sin undervisning och sitt 
musikerarbete. Den informationen kan förhoppningsvis bringa inspiration till andra.  

6.4 Fortsatt forskning  
Detta arbete kan ge vidare inspiration till att undersöka huruvida motivationen för ett ämne kan 
påverka motivationen för ett annat. I det här fallet skulle det vara möjligt att vidare undersöka 
sambandet mellan motivationen att undervisa och motivationen att arbeta som musiker. Det 
skulle vara möjligt att utveckla metodvalet, metodkonstruktionen och genomförandet av stu-
dien för att få mer utvecklade, beskrivande och analyserande resultat än vad som framtagits i 
den här studien.  
 
Vidare kan de icke analyserade frågorna i enkäten användas för fortsatt forskning inom ämnes-
området. Dessa frågor kan undersöka samband mellan motivationerna och andra variabler än 
de variabler jag tagit med i den här undersökningen. Det kan då ses som en förlängning av det 
här arbetet och finnas som grund för fortsatt forskning för mig eller andra. Till exempel skulle 
det då bli möjligt att studera sambandet mellan motivationerna och respondenternas drömmar 
och intentioner de haft tidigare och som de har i nuläget. Det skulle även vara möjligt att studera 
varför respondenterna arbetar som musiklärare och musiker. Huruvida de har valt bort något av 
yrkena till förmån för det andra? Eftersom Ivarsson (2014) skriver att om en individ vill för-
verkliga sin dröm om en försörjning inom området där passionen ligger kan det vara nödvändigt 
att inte vara uppbunden till någon annan sysselsättning. Det skulle då vara intressant att studera 
hur respondenterna har gjort sitt val. Bouij (1999) skriver att de som inte förmår sig bära rangen 
som musiker blir påtvingade rollidentiteten som lärare, men det motsatta inträffar aldrig. Det 
skulle vara intressant att se om musiklärare gjort sina eventuella val grundat på denna hierarki 
inom musiklärar- och musikeryrket.   
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Bilaga 2 

 
 

Hej!	
	
Mitt	namn	är	Emma	Larsson	och	studerar	sista	terminen	på	musiklärarprogrammet	på	
Musikhögskolan	Ingesund.	Det	innebär	att	jag	är	i	full	gång	med	att	skriva	mitt	
examensarbete	som	kommer	behandla	ämnet	motivation.	I	mitt	examensarbete	undersöker	
jag	musiklärares	syn	på	sitt	yrke	och	sin	eventuella	musikerkarriär.	
	
Jag	har	fördjupat	mig	i	forskning	och	litteratur	kring	det	aktuella	ämnet,	men	för	att	kunna	
genomföra	studien	behöver	jag	Din	hjälp	i	from	av	gymnasielärare	i	musik.	Anledningen	till	
att	jag	riktar	mig	till	Dig	är	att	jag	själv	går	en	gymnasielärarutbildning	och	vill	därför	inrikta	
mig	mot	min	framtida	arbetsmiljö.	Därmed	skulle	det	vara	värdefullt	för	mig	att	ta	del	av	den	
kunskap,	information	och	erfarenhet	som	Du	besitter	inom	ämnet.		
	
Denna	enkät	är	frivillig	för	Dig	att	genomföra	men	för	att	kvalitén	på	studien	ska	bli	god	är	
Ditt	svar	och	deltagande	värdefullt.	Enkäten	bör	skickas	in	snarast	efter	mottagandet	av	
detta	mail	men	senast	söndagen	2:e	april.	Svar	som	kommer	efter	vecka	13	behandlas	inte.	
Jag	kommer	i	början	på	vecka	13	skicka	en	påminnelse	till	de	som	inte	besvarat	enkäten	vid	
den	tidpunkten.		
	
Enkäten	består	av	33	frågor	och	tar	ca	10	min	att	besvara.		
	
Dina	svar	kommer	att	databehandlas	avidentifierat	och	din	identitet	kommer	inte	att	visas	i	
studien	och	jag	kommer	ta	hänsyn	till	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	principer.	Dock	kan	
det	bli	aktuellt	för	mig	att	ställa	följdfrågor	på	Dina	svar	och	jag	kan	då	komma	att	kontakta	
Dig	för	ytterligare	frågor.	Att	det	är	just	Du	som	svarar	på	frågorna	kommer	inte	att	beskrivas	
i	studien	och	kommer	enbart	användas	i	forskningsändamål.		
	
Om	Du	har	frågor	kring	enkäten,	till	exempel	om	det	är	en	fråga	Du	inte	förstår,	om	du	inte	
förstår	hur	Du	ska	besvara	frågorna,	eller	om	det	är	något	problem	med	enkäten	så	går	det	
bra	att	kontakta	mig.	Det	kan	Du	göra	via	mail:	emma.larsson@mhi.kau.se	eller	via	telefon	
+46	73	041	26	20.		
	
Tack	på	förhand	för	din	medverkan!		
Tillsammans	kan	vi	ge	insyn	i	hur	motivation	kan	fungera	gränsöverskridande!		
	
Med	Vänliga	Hälsningar	
	
Emma	Larsson	 	 	
	
Anders	Broman,	Universitetslektor,	studierektor	vid	Karlstad	Universitet	 	
	
	
	


