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Sammanfattning	  
	  
Examensarbete	  inom	  Musiklärarprogrammet,	  inriktning	  gymnasieskolan	  
	  
Titel:	  Vi	  har	  sett	  och	  hört	  den,	  men	  var	  då?	  –	  En	  enkätundersökning	  om	  barns	  och	  vuxnas	  
relation	  till	  instrumentet	  trumpet.	  
Författare:	  Andreas	  Aasen	  
Termin	  och	  år:	  VT	  2014	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstad	  universitet	  
Handledare:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examinator:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
Studiens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  om	  barn	  och	  föräldrar	  känner	  till	  instrumentet	  trumpet	  och	  
vilka	  föreställningar	  de	  har	  om	  detta	  instrument.	  	  
	  
Mina	  frågeställningar	  är:	  	  
	  

• Vad	  vet	  6-‐7	  åringar	  och	  deras	  föräldrar	  om	  instrumentet	  trumpet?	  	  
• Vilka	  föreställningar	  har	  de	  om	  instrumentet	  trumpet?	  

	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  dessa	  frågor	  har	  jag	  genomförd	  en	  enkätstudie	  i	  Arvika	  med	  barn	  i	  första	  
klass	  och	  deras	  föräldrar.	  33	  vuxna	  och	  34	  barn	  från	  sammanlagt	  tre	  skolor	  deltog	  i	  
undersökningen.	  	  
	  
Resultaten	  visade	  att	  kunskapen	  om	  trumpet	  är	  ganska	  stor	  bland	  6-‐7	  åringarna	  och	  deras	  
föräldrar.	  Alla	  respondenterna	  i	  denna	  undersökning	  vet	  vad	  trumpet	  är	  och	  över	  en	  tredjedel	  
av	  de	  67	  respondenterna	  känner	  till	  någon	  som	  spelar	  trumpet.	  Bland	  barnen	  existerar	  ingen	  
stor	  ”kändis”	  på	  trumpet,	  istället	  känner	  de	  till	  vänner	  eller	  bekanta	  som	  spelar.	  De	  vuxna	  
angav	  till	  viss	  del	  vissa	  kända	  musiker	  ofta	  då	  jazztrumpetare	  av	  äldre	  slag.	  Vidare	  så	  verkar	  6-‐
7	  åringarna	  ganska	  fördomsfria	  om	  trumpet,	  då	  de	  anser	  att	  unga	  som	  gamla	  och	  män	  som	  
kvinnor	  spelar	  trumpet.	  Föräldrarna	  tror	  däremot	  att	  trumpetspel	  domineras	  av	  män,	  i	  övrigt	  
verkade	  de	  vara	  ganska	  fördomsfria.	  Kommunala	  musikskolan	  verkar	  ha	  ett	  starkt	  varumärke	  
i	  Arvika	  eftersom	  många	  av	  respondenterna	  uppgav	  att	  de	  visste	  att	  de	  kan	  kontakta	  
musikskolan	  om	  de	  vill	  börja	  spela	  trumpet.	  Resultaten	  visade	  också	  att	  trumpet	  inte	  ses	  som	  
tråkigt,	  de	  flesta	  tycker	  det	  verkar	  mittemellan	  eller	  roligt	  att	  spela	  trumpet.	  
	  
Utifrån	  resultaten	  i	  denna	  studie	  klarar	  trumpeten	  sig	  bra.	  Samtidig	  tycks	  trumpeten	  vara	  ett	  
stycke	  undan	  den	  status	  en	  kunde	  önskat	  sig.	  	  
	  
	  
Nyckelord:	  Enkätundersökning,	  barn	  och	  vuxna,	  trumpet,	  musik-‐	  och	  kulturskola.	  
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Abstract	  
	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
	  
Title:	  We	  have	  seen	  it	  and	  heard	  it,	  but	  where?	  -‐	  A	  survey	  of	  what	  children	  and	  adults	  know	  of	  
and	  think	  about	  the	  trumpet	  
Author:	  Andreas	  Aasen	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  Term	  2014	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  music,	  Karlstad	  university	  	  
Supervisor:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
	  
The	  study's	  purpose	  is	  to	  investigate	  whether	  children	  and	  parents	  know	  the	  instrument	  
trumpet	  and	  the	  beliefs	  they	  have	  about	  this	  instrument.	  	  	  	  
	  
My	  questions	  are:	  	  
	  

• What	  do	  6	  and	  7-‐year-‐olds	  and	  their	  parents	  know	  of	  the	  instrument	  trumpet?	  	  	  
• What	  are	  their	  beliefs	  concerning	  the	  trumpet	  and	  what	  does	  the	  trumpet	  mean	  to	  

them?	  	  	  
	  
To	  find	  out	  about	  these	  questions,	  I	  have	  conducted	  a	  survey	  study	  in	  Arvika	  with	  children	  in	  
first	  grade	  and	  their	  parents.	  33	  adults	  and	  34	  children	  from	  three	  schools	  took	  part	  in	  the	  
survey.	  	  
	  
The	  results	  showed	  that	  knowledge	  of	  the	  trumpet	  are	  quite	  good	  among	  6	  and	  7-‐year-‐olds	  
and	  their	  parents.	  All	  the	  respondents	  in	  this	  survey	  know	  what	  the	  trumpet	  is,	  and	  over	  one-‐
third	  of	  the	  67	  respondents	  know	  about	  someone	  who	  plays	  the	  trumpet.	  Among	  the	  children	  
exist	  no	  big	  "celebrity"	  trumpet	  player.	  Instead	  they	  mention	  friends	  or	  acquaintances	  that	  
play	  the	  instrument.	  There	  were	  some	  well-‐known	  musicians	  among	  adults	  but	  it	  was	  often	  
aging	  jazz	  trumpeters.	  6	  and	  7-‐year-‐olds	  are	  pretty	  open-‐minded	  about	  trumpet.	  They	  seem	  to	  
consider	  both	  that	  young,	  old,	  men	  and	  women	  could	  be	  playing	  the	  trumpet.	  The	  parents,	  
however,	  think	  that	  men	  dominate	  playing	  the	  trumpet.	  Otherwise	  are	  the	  parents	  also	  pretty	  
open-‐minded.	  The	  music	  school	  appears	  to	  have	  a	  strong	  name	  in	  Arvika.	  Many	  respondents	  
stated	  that	  it´s	  possible	  to	  contact	  the	  music	  school	  if	  you	  want	  to	  start	  playing	  the	  trumpet.	  
The	  results	  also	  showed	  that	  the	  trumpet	  is	  not	  considered	  as	  boring.	  Most	  people	  put	  it	  
midway	  between	  boring	  and	  fun	  to	  play.	  	  
	  
Based	  on	  the	  findings	  in	  this	  study,	  the	  trumpet	  seems	  to	  be	  a	  well-‐known	  and	  somewhat	  
appreciated	  instrument	  among	  the	  respondents.	  At	  the	  same	  time	  it	  seems	  to	  be	  a	  bit	  out	  of	  
range	  from	  a	  satisfying	  reputation.	  	  
	  
Key	  words:	  Survey,	  children	  and	  adults,	  trumpet,	  music	  school.
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Förord	  
Först	  och	  främst	  vill	  jag	  tacka	  alla	  de	  6-‐7	  åringar	  och	  deras	  föräldrar	  som	  deltagit	  i	  denna	  
undersökning.	  Utan	  er	  hade	  inte	  detta	  spännande	  arbete	  blivit	  av.	  	  
	  
Tack	  också	  till	  rektorer	  och	  lärare	  på	  skolorna	  som	  deltog	  i	  studien	  för	  att	  ni	  tackade	  ja	  till	  att	  
låta	  mig	  genomföra	  undersökningen	  i	  era	  klasser.	  	  Ytterligare	  tack	  till	  alla	  lärare	  för	  att	  ni	  
delade	  ut	  och	  samlade	  in	  enkäterna	  åt	  mig!	  	  	  
	  
Jag	  vill	  speciellt	  tacka	  min	  handledare	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  som	  har	  hjälpt	  mig	  med	  
litteraturtips,	  utformning	  av	  enkäter	  och	  allt	  annat	  en	  norrman	  som	  skriver	  sitt	  första	  
examensarbete	  på	  svenska	  behöver	  hjälp	  med.	  	  
	  
Tack	  också	  till	  alla	  lärare	  och	  anställda	  på	  Ingesund	  som	  har	  hjälpt	  mig	  genom	  hela	  min	  
utbildning.	  
	  	  
Till	  slut	  vill	  jag	  tacka	  min	  familj	  och	  min	  flickvän	  för	  allt	  stöd	  i	  sega	  perioder.	  	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  förklarar	  jag	  med	  en	  inledande	  text	  vad	  denna	  studie	  handlar	  om	  och	  varför	  
detta	  ämne	  intresserar	  mig	  så	  mycket.	  Kapitlet	  redogör	  också	  för	  studiens	  problemställning	  
och	  syfte,	  samt	  vilka	  forskningsfrågor	  den	  försöker	  svara	  på.	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Då	  jag	  var	  liten	  kändes	  det	  självklart	  för	  mig	  vad	  en	  trumpet	  var.	  Jag	  hade	  sett	  trumpetare	  i	  
blåsorkestern	  på	  Norges	  nationaldag,	  17	  maj,	  och	  jag	  såg	  ofta	  den	  norska	  världssolisten	  på	  
trumpet,	  Ole	  Edvard	  Antonsen,	  på	  TV.	  En	  gång	  såg	  jag	  honom	  till	  exempel	  spela	  en	  julkonsert	  
tillsammans	  med	  en	  gosskör	  och	  en	  annan	  gång	  när	  han	  intervjuades	  om	  sin	  nya	  pop-‐skiva.	  
Jag	  upplevde	  det	  då	  som	  att	  alla	  i	  min	  omgivning,	  och	  kanske	  hela	  Norge,	  stod	  i	  någon	  form	  av	  
relation	  till	  instrumentet	  trumpet.	  Jag	  kan	  bara	  tänka	  mig	  hur	  sådana	  händelser	  påverkade	  
rekryteringen	  till	  trumpet	  på	  musikskolorna!	  
	  
I	  skrivande	  stund	  har	  jag	  snart	  gått	  klart	  musiklärarutbildningen	  vid	  Musikhögskolan	  
Ingesund	  och	  jag	  har	  träffat	  många	  barn	  genom	  praktik	  och	  annat.	  Några	  av	  dessa	  barn	  visste	  
inte	  vad	  en	  trumpet	  var	  och	  de	  kunde	  därför	  inte	  heller	  nämna	  en	  enda	  låt	  där	  trumpet	  
användes	  som	  instrument.	  Detta	  förvånade	  mig	  först,	  men	  jag	  insåg	  också	  att	  trumpet	  kanske	  
inte	  har	  en	  lika	  självklar	  roll	  för	  barn	  i	  Sverige	  idag	  som	  den	  hade	  för	  mig	  i	  min	  barndoms	  
Norge.	  Finns	  det	  ingen	  Ole	  Edvard	  Antonsen	  i	  Sverige	  idag?	  En	  superkändis	  som	  uppträder	  på	  
TV	  regelbundet	  och	  inspirerar	  människor	  i	  sin	  omgivning?	  Har	  dagens	  barn	  exempelvis	  stått	  i	  
folkmassan	  på	  nationaldagen	  och	  tittat	  på	  en	  blåsorkester,	  och	  bara	  längtat	  efter	  att	  själva	  få	  
spela?	  
	  	  	  	  
Samtidigt	  med	  dessa	  funderingar	  visar	  en	  undersökning	  från	  Sveriges	  Musik-‐	  och	  
Kulturskoleråd,	  SMoK	  att	  allt	  färre	  barn	  och	  ungdomar	  väljer	  att	  spela	  orkesterinstrument	  
som	  till	  exempel	  trumpet,	  medan	  intresset	  för	  rockinstrument	  växer	  sig	  allt	  starkare	  (SMoK,	  
2002).	  Enligt	  SMoK	  synes	  just	  barnens	  val	  av	  instrument	  påverkas	  av	  föräldrar	  och	  familj	  
medan	  ungdomar	  istället	  väljer	  att	  spela	  instrument	  utifrån	  sina	  musikaliska	  förebilder	  och	  
idoler.	  	  	  
	  
Sammantaget	  har	  dessa	  tankar	  väckt	  idén	  till	  det	  här	  examensarbetet.	  Jag	  önskar	  med	  denna	  
undersökning	  ta	  reda	  på	  vilken	  kunskap	  barn	  och	  deras	  föräldrar	  har	  om	  instrumentet	  
trumpet.	  Förekommer	  trumpet	  i	  deras	  vardag?	  Har	  barnen	  förebilder	  eller	  idoler	  som	  spelar	  
trumpet?	  Har	  de	  några	  positiva	  eller	  negativa	  tankar	  om	  trumpeten?	  Och	  hur	  är	  det	  med	  deras	  
föräldrar,	  känner	  de	  till	  instrumentet?	  Och	  vad	  har	  de	  för	  uppfattningar	  om	  det?	  	  
	  
Det	  som	  gör	  svaren	  på	  dessa	  frågor	  relevanta	  både	  för	  mig	  som	  blivande	  trumpetlärare	  och	  
även	  andra	  musiklärare,	  är	  att	  barn	  idag	  har	  många	  aktiviteter	  att	  välja	  bland.	  Att	  spela	  ett	  
instrument	  konkurrerar	  därför	  med	  alla	  övriga	  aktiviteter.	  För	  att	  kunna	  locka	  barn	  och	  
ungdomar	  till	  att	  börja	  spela	  trumpet	  är	  det	  således	  intressant	  att	  få	  kännedom	  om	  vad	  barn	  
idag	  vet	  samt	  tycker	  om	  detta	  instrument.	  En	  sådan	  kunskap	  torde	  även	  kunna	  bidra	  till	  
förbättrad	  trumpetundervisning.	  	  
	  
Det	  skulle	  idag	  kunna	  gå	  att	  betrakta	  en	  musikskoleverksamhet	  som	  ett	  scenario	  av	  
en	  ”marknad”	  där	  en	  trumpetlärare	  säljer	  en	  produkt	  till	  en	  kund.	  Trumpetlärarens	  kunder	  är	  
de	  elever	  som	  rekryteras.	  Vad	  tycker	  kunderna	  om	  produkten?	  Är	  den	  attraktiv?	  Eller	  finns	  
den	  inte	  ens	  med	  på	  topp	  tio	  när	  fritidsaktiviteten	  ska	  väljas?	  För	  att	  få	  svar	  på	  sådana	  och	  
liknande	  frågor	  utförs	  ofta	  marknadsundersökningar	  i	  syfte	  att	  erhålla	  kunskap	  om	  vad	  en	  
kund	  tycker	  och	  efterfrågar.	  Med	  denna	  kunskap	  kan	  sedan	  en	  säljare	  utveckla	  och	  förbättra	  
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sin	  produkt	  enligt	  kundernas	  åsikter	  och	  önskemål.	  Att	  betrakta	  barn	  som	  potentiella	  kunder	  
och	  trumpetundervisning	  som	  en	  produkt	  är	  enligt	  mig	  en	  utmanande	  tanke	  som	  kanske	  
också	  är	  nödvändig	  för	  att	  hålla	  intresset	  för	  instrumentet	  vid	  liv.	  Vad	  våra	  kunder,	  det	  vill	  säga	  
barnen	  och	  deras	  föräldrar,	  tycker	  och	  tänker	  om	  trumpet	  är	  också	  det	  som	  denna	  
undersökning	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på.	  	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  
Musikskoleverksamhet	  betraktar	  jag	  här	  i	  denna	  studie	  som	  en	  ”marknad”	  på	  vilken	  
trumpetlärare	  ges	  möjlighet	  att	  sälja	  sina	  produkter,	  dvs.	  trumpetspel.	  Denna	  marknad	  kan	  
betraktas	  som	  både	  tuff	  och	  full	  av	  konkurrerande	  aktörer;	  idrottsföreningar	  som	  erbjuder	  
fotboll,	  ishockey,	  ridning,	  gymnastik	  med	  mera,	  privata	  musikskolor	  som	  erbjuder	  spel	  i	  
rockskolor	  på	  instrument	  som	  elgitarr,	  trummor	  m.m.	  Utöver	  detta	  tillkommer	  också	  barns	  
möjligheter	  att	  idag	  ägna	  sig	  åt	  de	  dataspel	  som	  tycks	  finnas	  i	  nästintill	  alla	  hem.	  Enligt	  statens	  
medieråd	  (2010)	  spelar	  till	  exempel	  96	  procent	  av	  barn	  i	  åldern	  9-‐12	  dataspel.	  
	  
Många	  av	  dessa	  aktiviteter	  uppmärksammas	  också	  av	  samhället	  på	  positiva	  sätt	  då	  de	  ges	  stor	  
uppmärksamhet	  i	  medier.	  Till	  exempel	  kan	  det	  anses	  vara	  allmänt	  känt	  att	  Zlatan	  är	  hela	  
Sveriges	  hjälte	  och	  en	  förebild	  för	  massor	  med	  barn.	  Detta	  medan	  trumpet	  och	  blåsorkestrar	  
enligt	  min	  erfarenhet,	  till	  synes	  kan	  ha	  ett	  lite	  negativt	  rykte	  genom	  att	  det	  kan	  verka	  ”nördigt”	  
eller	  ”töntigt”	  att	  spela	  i	  blåsorkester.	  	  	  
	  
Det	  står	  därmed	  inte	  klart	  för	  mig	  vad	  eventuellt	  potentiella	  trumpetelever	  vet	  om	  trumpet,	  
inte	  heller	  vad	  de	  tycker	  om	  instrumentet	  som	  sådant.	  Vad	  vet	  de?	  Vad	  tycker	  de?	  Det	  finns	  
många	  saker	  jag	  skulle	  vilja	  veta	  om	  framtida	  trumpetelever,	  men	  då	  jag	  måste	  begränsa	  
omfånget	  av	  studien	  syftar	  den	  dock	  enbart	  till	  att	  besvara	  de,	  som	  jag	  anser,	  viktigaste	  
frågorna	  för	  att	  undvika	  att	  studien	  blir	  alltför	  stor	  och	  kostsam.	  I	  denna	  studie	  anser	  jag	  att	  
barnen	  i	  första	  klass	  på	  lågstadiet	  är	  potentiella	  trumpetelever.	  Detta	  beror	  på	  att	  barnen	  i	  
första	  klass	  inte	  än	  har	  blivit	  inbjudna	  av	  musikskolan	  för	  att	  prova	  instrument1.	  Då	  barn	  tar	  
många	  beslut	  i	  samråd	  med	  sina	  föräldrar	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  veta	  vad	  föräldrarna	  tycker	  
om	  trumpet	  och	  har	  för	  tankar	  om	  trumpetspel.	  Studien	  utgör	  härmed	  ett	  första	  försök	  att	  
införskaffa	  kunskap	  om	  barns	  och	  föräldrars	  kunskap	  om	  trumpet,	  något	  jag	  önskar	  få	  svar	  på	  
för	  att	  också	  kunna	  förbättra	  min	  egen	  produkt,	  dvs.	  min	  trumpetundervisning.	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  undersökning	  är	  därför	  att	  undersöka	  barns	  och	  deras	  föräldrars	  kännedom	  
och	  föreställningar	  om	  instrumentet	  trumpet.	  
	  
Mina	  forskningsfrågor	  är:	  
	  

• Vad	  vet	  6-‐7	  åringar	  och	  deras	  föräldrar	  om	  instrumentet	  trumpet?	  	  
• Vilka	  föreställningar	  har	  de	  om	  instrumentet	  trumpet?	  

	  
Jag	  hoppas	  att	  studien	  tillför	  kunskap	  om	  vad	  barn	  och	  vuxna	  tycker	  om	  instrumentet	  
trumpet.	  Det	  är	  också	  min	  önskan	  att	  detta	  arbete	  inspirerar	  fler	  musiklärare	  att	  göra	  studier	  
liknande	  marknadsundersökningar	  om	  inte	  bara	  trumpet,	  utan	  också	  andra	  instrument.	  
Kanske	  kommer	  vi	  musiklärare	  i	  framtiden	  att	  veta	  lika	  mycket	  om	  våra	  kunder	  som	  våra	  
konkurrenter,	  vet	  om	  sina.	  	  

                                                
1 Vid två tillfällen har jag själv varit med på instrumentvisningen vid musikskolan i Arvika och vet därför att det är 
barnen i andra klass som får prova instrument.  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  relevant	  litteratur	  och	  forskning	  inom	  området	  barns	  och	  föräldrars	  
kunskap	  om	  och	  val	  av	  instrumentet.	  Vidare	  presenteras	  litteratur	  om	  musik-‐	  och	  
kulturskolans	  förändrade	  villkor	  samt	  den	  debatt	  som	  pågår	  på	  musikskolor	  idag.	  

2.1	  Nedslag	  i	  forskning	  inom	  ämnesområdet	  
Det	  tycks	  inte	  finnas	  någon	  som	  hittills	  gjort	  en	  marknadsundersökning	  eller	  något	  som	  liknar	  
en	  sådan	  gällande	  trumpet	  och	  trumpetspel.	  En	  undersökning	  som	  dock	  ställer	  liknande	  
frågor	  som	  denna,	  är	  ett	  examensarbete	  utfört	  av	  Johnsson	  och	  Krantz	  (2007),	  båda	  
verksamma	  trombonlärare	  i	  Partille.	  Deras	  studie	  rör	  sig	  inom	  området	  barns	  kunskap	  och	  
fördomar	  om	  trumpet	  och	  trombon	  och	  utforskar	  möjliga	  förklaringar	  till	  det	  sjunkande	  
intresset	  för	  att	  spela	  brassinstrument	  i	  kulturskolan.	  Med	  en	  kombination	  av	  enkäter	  och	  
gruppintervjuer	  jämför	  de	  två	  skolklasser,	  totalt	  41	  elever	  i	  åldern	  9-‐10	  år.	  Den	  ena	  klassen	  
hade	  klassorkester,	  ett	  projekt	  där	  eleverna	  spelar	  olika	  musikinstrument	  under	  de	  
schemalagda	  musiklektionerna,	  medan	  den	  andra	  klassen	  inte	  hade	  klassorkester.	  Resultaten	  
visar	  att	  klassen	  med	  klassorkester	  hade	  bättre	  kunskap	  om	  trumpet	  och	  trombon	  än	  klassen	  
utan	  klassorkester.	  Trots	  detta	  var	  rockinstrument	  som	  bas,	  gitarr	  och	  trummor	  mycket	  mer	  
populära.	  ”Här	  var	  det	  väldigt	  tydligt	  att	  trummor	  och	  elgitarr	  var	  de	  instrument	  som	  var	  
häftigast,	  medan	  orkesterinstrumenten	  i	  allmänhet	  ansågs	  lite	  töntigare”	  (Johnsson	  &	  Krantz	  
2007,	  s.	  29).	  Johnsson	  och	  Krantz	  har	  flera	  tankar	  om	  varför	  intresset	  för	  att	  spela	  
brassinstrument	  sjunker.	  De	  tror	  bland	  annat	  att	  det	  inte	  finns	  många,	  om	  ens	  några	  idoler	  på	  
brassinstrument	  som	  riktar	  sig	  till	  barn	  och	  ungdomar.	  En	  möjlig	  förklaring	  enligt	  Johnsson	  
och	  Krantz,	  kan	  vara	  att	  dessa	  musikinstrument	  inte	  syns	  i	  media.	  I	  Johnssons	  och	  Krantzs	  
enkätundersökning	  besvaras	  dock	  inte	  frågan	  om	  trumpet	  syns	  i	  media	  eller	  om	  det	  finns	  
fördomar	  angående	  ålders-‐	  och	  könsfördelning	  hos	  dem	  som	  spelar	  trumpet.	  I	  deras	  
gruppintervjuer	  framkom	  däremot	  att	  de	  flesta	  barnen	  ansåg	  att	  både	  killar	  och	  tjejer	  i	  alla	  
åldrar	  kunde	  spela	  trumpet.	  	  
	  
SMoK	  genomförde	  2002	  en	  undersökning	  kallad	  Musikalisk	  mångfald	  –	  en	  undersökning	  av	  
ungdomars	  musicerande.	  Undersökningen	  hade	  som	  syfte	  att	  ta	  reda	  på	  varför	  ungdomar	  
tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  spela	  ett	  instrument	  och	  vilka	  förväntningar	  de	  har	  på	  sitt	  
musicerande.	  Studien	  baserades	  på	  enkäter,	  gruppintervjuer	  och	  bakgrundsmaterial	  med	  
statistik	  om	  skillnader	  i	  val	  av	  instrument	  över	  tid.	  Totalt	  medverkade	  844	  ungdomar	  i	  åldern	  
13-‐20	  år	  i	  undersökningen.	  Ett	  av	  resultaten	  som	  framkom	  i	  studien	  var	  att	  antalet	  
trumpetelever	  sjönk	  med	  en	  tredjedel	  från	  1976-‐2002	  medan	  rockinstrument	  som	  gitarr	  hade	  
ett	  kraftigt	  övertag.	  Ett	  annat	  resultat	  av	  SMoKs	  undersökning	  var	  att	  hur	  personer	  väljer	  
instrument	  skiljer	  sig	  mellan	  barn	  och	  ungdomar.	  ”Valet	  av	  instrument	  beror	  på	  i	  vilken	  ålder	  
valet	  sker.	  För	  barnet	  är	  det	  oftast	  föräldrar/familj	  som	  påverkar.	  För	  tonåringen	  som	  antigen	  
är	  nybörjare	  eller	  väljer	  att	  byta	  instrument,	  betyder	  idoler	  och	  musikaliska	  förebilder	  en	  hel	  
del	  ”	  (SMoK,	  2002,	  s.	  28).	  Kamratgruppen	  samt	  tradition	  tas	  också	  upp	  som	  viktiga	  faktorer	  för	  
dessa	  val	  av	  instrument.	  Att	  det	  finns	  traditioner	  inom	  familjer	  av	  att	  spela	  ett	  visst	  
instrument	  kan	  till	  exempel	  påverka	  valet.	  I	  SMoKs	  undersökning	  hade	  respondenterna	  på	  
frågan	  om	  musikaliska	  förebilder	  dock	  svårt	  att	  namnge	  några	  musiker.	  
	  
Vilka	  yttre	  och	  inre	  motivationsfaktorer	  elever	  i	  en	  kulturskola	  använder	  för	  att	  förklara	  varför	  
de	  spelar	  har	  studerats	  av	  Holmberg	  (2004).	  Holmberg	  utförde	  undersökningen	  med	  9-‐10	  
åringar	  som	  spelade	  tillsammans	  i	  en	  orkester.	  Datamaterialet	  bestod	  av	  sex	  gruppintervjuer	  
med	  3-‐5	  elever	  i	  varje	  grupp.	  Varje	  grupp	  diskuterade	  ett	  fåtal	  frågor	  som	  Holmberg	  ställde	  till	  
dem.	  Elever	  i	  undersökningen	  beskriver	  att	  först	  och	  främst	  mamman	  har	  varit	  med	  att	  
påverka	  valet	  att	  börja	  spela	  ett	  instrument.	  Det	  visade	  sig	  att	  elever	  ofta	  konstruerar	  motiv	  
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för	  att	  börja	  i	  kulturskolan	  utifrån	  mammans,	  och	  i	  vissa	  fall	  pappans	  önskan	  om	  att	  de	  ska	  
lära	  sig	  spela	  ett	  instrument.	  Intressant	  var	  att	  pappor	  påverkar	  i	  mycket	  mindre	  grad.	  
Personer	  i	  omgivningen	  som	  föräldrar,	  kompisar,	  instrumentallärare	  och	  kända	  artister	  har	  
också	  varit	  med	  att	  påverka	  eller	  inspirera	  valet	  att	  börja	  i	  kulturskolan.	  Holmberg	  skiljer	  
mellan	  att	  påverka	  och	  inspirera	  där	  påverkan	  kan	  ses	  mera	  som	  ett	  tvång	  från	  föräldrarna	  
medan	  inspiration	  kom	  från	  positiva	  upplevelser	  av	  instrumentet	  eller	  liknande.	  Flera	  elever	  
kunde	  berätta	  om	  konkreta	  händelser	  som	  inspirerade	  dem	  att	  börja	  spela.	  Till	  exempel	  hade	  
en	  av	  eleverna	  en	  pappa	  som	  spelade	  i	  ett	  band	  och	  tyckte	  därför	  det	  verkade	  roligt	  att	  spela.	  
Andra	  inspirerande	  faktorer	  var	  om	  eleven	  gillade	  instrumentalläraren,	  hade	  en	  kamrat	  som	  
spelade	  eller	  möjligheten	  att	  bli	  känd	  på	  instrumentet	  i	  framtiden.	  Allt	  detta	  var	  yttre	  faktorer	  
som	  eleverna	  använde	  för	  att	  motivera	  sitt	  deltagande	  i	  kulturskolan.	  Holmberg	  hittar	  också	  
det	  hon	  kallar	  personlighetsutvecklande,	  inre	  motiv.	  Eleverna	  motiverar	  här	  sitt	  deltagande	  i	  
kulturskolan	  med	  inre	  motiv	  som	  att	  det	  är	  en	  rolig	  utmaning	  att	  spela,	  gillar	  instrumentet	  
eller	  har	  ett	  musikintresse.	  	  
	  	  
	  I	  Claes	  Ericssons	  (2002)	  avhandling	  visas	  bland	  annat	  att	  föräldrar,	  kamrater,	  syskon	  och	  
andra	  i	  omgivningen	  har	  stor	  påverkan	  på	  ungas	  musikintresse.	  Syftet	  med	  hans	  avhandling	  
var	  att	  bidra	  till	  diskussionen	  om	  olika	  sätt	  att	  lära	  och	  särskilt	  hur	  ungdomar	  upplever	  
musikundervisning.	  Datamaterialet	  bestod	  av	  7	  gruppsamtal	  med	  elever	  från	  klass	  8	  och	  9.	  	  
Ericsson	  konstaterar	  att	  det	  ofta	  är	  i	  hemmet	  som	  grunden	  för	  ett	  musikintresse	  och	  framtida	  
musicerande	  läggs.	  Hem	  med	  musikkultur	  gör	  att	  ungdomar	  ser	  det	  som	  naturligt	  att	  syssla	  
med	  musik,	  kommer	  Ericsson	  fram	  till.	  Till	  skillnad	  från	  Holmberg	  (2004)	  som	  hittade	  att	  
mammorna	  påverkade	  barnen	  mest,	  tycker	  Ericsson	  det	  motsatta:	  ”En	  annan	  reflektion	  är	  att	  
det	  nästan	  bara	  är	  fäderna	  som	  nämns.	  Det	  är	  pappan	  som	  är	  förebild	  och	  pådrivande”	  
(Ericsson,	  2002,	  s.	  114).	  I	  resultaten	  skriver	  Ericsson	  också	  om	  hur	  lite	  det	  talas	  om	  medias	  
inflytande	  när	  det	  faktiskt	  borde	  ses	  som	  en	  stor	  påverkansfaktor.	  Ungdomarna	  verkar	  dock	  
vara	  medvetna	  om	  massmedia	  påverkan	  men	  tycker	  ändå	  att	  de	  själva	  väljer	  vad	  de	  lyssnar	  på.	  	  
	  
Forskningen	  som	  presenterades	  ovan	  är	  relevant	  för	  denna	  studie	  då	  den	  behandlar	  barn	  och	  
ungdomars	  musikintresse	  och	  val	  av	  instrument.	  	  

2.2	  Musikundervisning	  som	  marknadsprodukt	  
I	  en	  artikel	  ur	  Kultursmockan	  (Sandh,	  2012),	  en	  tidning	  som	  SMoK	  ger	  ut,	  beskrivs	  
musikundervisning	  just	  som	  en	  produkt	  på	  en	  marknad.	  Kaesler,	  biträdande	  chef	  på	  
Skandeborg	  musikskola	  i	  Danmark	  och	  med	  bred	  och	  varierad	  musikalisk	  bakgrund,	  blir	  
bland	  annat	  intervjuad	  i	  artikeln.	  Han	  har	  till	  exempel	  arbetat	  som	  ljudtekniker	  i	  radio,	  arbetat	  
på	  LEGO	  och	  varit	  egenföretagare	  med	  mera.	  I	  intervjun	  kritiserar	  Kaesler	  kulturskolorna	  
genom	  att	  omtala	  musikskoleelever	  som	  kunder.	  Han	  ställer	  sig	  därefter	  frågan	  om	  
musikskolor	  ”ser”	  kunderna	  och	  kommunicerar	  med	  dem	  på	  deras	  nivå.	  Kaesler	  verkar	  se	  det	  
på	  samma	  sätt	  som	  jag	  här	  i	  denna	  undersökning,	  dvs.	  att	  eleverna	  är	  kunder	  på	  en	  fri	  
marknad.	  Kaesler	  menar	  också	  att	  det	  pågår	  en	  tävling	  om	  kunderna.	  Han	  säger	  till	  exempel	  
att	  allt	  fler	  konkurrenter	  ständigt	  kommer	  och	  att	  musikskolorna	  borde	  titta	  på	  hur	  andra	  
aktörer	  förändrar	  sina	  produkter.	  ”Det	  allvarligaste	  problemet	  är	  kanske	  att	  vi	  inte	  vet	  
tillräckligt	  om	  våra	  ”kunder”	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  ge	  dem	  det	  lilla	  extra	  som	  gör	  oss	  starkare	  
på	  marknaden”	  (Sandh,	  2012,	  s.	  15).	  
	  
Enligt	  ICC	  (internationella	  handelskammaren)	  och	  ESOMARs	  internationella	  regler	  för	  
marknadsundersökningar	  (ICC	  Sweden,	  1996),	  är	  en	  marknadsundersökning	  ett	  effektivt	  sätt	  
för	  säljare	  och	  köpare	  av	  varor	  och	  tjänster	  att	  kommunicera	  med	  varandra.	  	  
	  

För att en producent skall kunna uppfylla konsumenternas önskemål så effektivt som 
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möjligt måste han förstå deras skiftande behov, hur de bäst kan tillgodoses och hur han 
bäst kan kommunicera sina erbjudanden. (…)  
 
(…) Syftet med marknadsundersökningar är att skapa en sådan förståelse. Det gäller i 
såväl den privata som den offentliga sektorn. (ICC Sweden, 1996, s. 1)  

	  
En	  marknadsundersökning	  är	  alltså	  ett	  sätt	  att	  både	  uppnå	  en	  bättre	  kontakt	  med	  kunderna	  
samtidigt	  som	  förståelse	  för	  deras	  behov	  och	  synpunkter	  avtäcks.	  Det	  är	  således	  något	  sådant	  
jag	  har	  som	  mål	  med	  den	  här	  föreliggande	  undersökningen.	  	  

2.3	  Förändrade	  villkor	  för	  musik-‐	  och	  kulturskolan	  
Utgångspunkten	  för	  detta	  arbete	  är	  olika	  aspekter	  kring	  hur	  medier	  och	  populärkultur	  
påverkar	  ungdomars	  identitet	  och	  instrumentval	  men	  även	  verksamheten	  i	  musik-‐	  och	  
kulturskolan.	  
	  
Holmberg	  (2010)	  skriver	  att	  media	  och	  populärkulturen	  ofta	  utpekas	  som	  skyldiga	  i	  att	  elever	  
vet	  så	  lite	  om	  de	  klassiska	  instrumenten.	  	  

 
Alternativet att välja att börja spela ett instrument som inte deltagit i vardagsskvalet är 
förmodligen betydligt svårare än att ta det som hörs och syns dagligen. (Holmberg, 2010, 
s. 176)  

	  
Ungdomars	  musiksmak	  exproprieras	  av	  medias	  utbud	  (Ziehe,	  1989)	  och	  då	  media	  inte	  visar	  
fram	  alla	  traditionella	  instrument	  ger	  vi	  media	  skulden	  för	  att	  traditionella	  instrument	  inte	  
väljs	  Som	  exempel	  nämner	  Holmberg	  (2010)	  elgitarren	  som	  har	  en	  framträdande	  roll	  i	  
populärkulturen	  och	  som	  barn	  kan	  relatera	  till	  i	  sitt	  vardagsliv.	  Klarinetten	  däremot	  har	  inte	  
lyckats	  få	  en	  plats	  i	  denna	  kultur	  och	  valet	  faller	  då	  oftare	  på	  elgitarr.	  Holmberg	  kommer	  även	  
med	  exempel	  på	  hur	  skolor	  börjar	  anpassa	  sig	  till	  marknaden.	  ”Att	  elevernas	  efterfrågan	  på	  
instrument	  tenderar	  att	  styra	  kulturskolans	  utbud,	  kan	  sägas	  vara	  en	  marknadsanpassning”	  
(Holmberg,	  2010,	  s.	  197).	  
	  
Holmbergs	  (2010)	  avhandling	  visar	  på	  att	  läraruppdraget	  har	  förändrats	  betydligt	  i	  musik-‐	  
och	  kulturskolan.	  Syftet	  med	  Holmbergs	  avhandling	  var	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  lärare	  i	  svenska	  
musik-‐	  och	  kulturskolor	  talar	  om	  sin	  verksamhet	  och	  analysera	  och	  beskriva	  deras	  
undervisning.	  27	  lärare	  från	  6	  olika	  kulturskolor	  medverkade	  i	  studien	  och	  datamaterialet	  
bestod	  av	  10	  timmars	  inspelade	  gruppintervjuer.	  Holmberg	  skriver	  att	  om	  musik-‐	  och	  
kulturskolan	  vill	  tilltala	  ungdomar	  i	  högre	  utsträckning	  måste	  den	  vara	  
anpassningsbar.	  ”Dessutom	  förespråkas	  en	  kontinuerlig	  dialog	  med	  ungdomar	  för	  att	  utbudet	  
för	  formerna	  och	  aktiviteterna	  ska	  kunna	  följa	  variationerna	  i	  efterfrågan”	  (Holmberg,	  2010,	  s.	  
175).	  Holmberg	  beskriver	  en	  musikskola	  som	  dras	  mellan	  att	  hålla	  kulturarvet	  vid	  liv	  och	  att	  
följa	  med	  i	  elevernas	  liv	  och	  kultur.	  Detta	  leder	  till	  att	  musik-‐	  och	  kulturskolan	  har	  flera	  mål	  på	  
en	  gång.	  Den	  vill	  nå	  alla	  barn	  och	  samtidigt	  rekrytera	  elever	  som	  kan	  utbilda	  sig	  vidare	  inom	  
musik	  och	  föra	  kulturarvet	  vidare.	  Kulturskolan	  är	  frivillig	  och	  enligt	  Holmberg	  blir	  därför	  
lärarna	  beroende	  av	  att	  eleverna	  uppskattar	  undervisningen.	  Holmberg	  konkluderar	  med	  att	  
kulturskolan	  genom	  att	  tydliggöra	  sitt	  uppdrag	  båda	  kan	  rädda	  kulturarvet	  och	  följa	  med	  i	  
populärkulturen.	  Valet	  av	  fritidsaktiviteter,	  klädsstil	  och	  annat	  är	  i	  dag	  en	  del	  av	  
identitetsskapandet	  och	  ger	  oss	  alla	  en	  möjlighet	  att	  välja	  hur	  vi	  framstår	  för	  omvärlden.	  
Holmberg	  skriver	  att	  ”människor	  inte	  längre	  framstår	  som	  fångat	  av	  sociala	  strukturer,	  utan	  i	  
stället	  framställs	  som	  fullt	  fria	  att	  själva	  välja	  stilar	  och	  vem	  de	  vill	  vara”	  (Holmberg,	  2010,	  s.	  
42).	  Holmberg	  påpekar	  att	  skillnaden	  mellan	  barn-‐	  och	  vuxenliv	  idag	  kan	  anses	  vara	  
avmystifierad.	  Kanske	  är	  ungdomar	  till	  och	  med	  mer	  insatta	  än	  vuxna	  då	  de	  rör	  sig	  friare	  
skriver	  Holmberg.	  ”vuxna	  rör	  sig	  mellan	  hemmet	  och	  arbetsplatsen	  medan	  ungdomar	  både	  
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deltar	  i	  och	  är	  med	  och	  skapar	  offentligheten	  genom	  stilar,	  kläder	  och	  musik”	  (Holmberg,	  
2010,	  s.	  44).	  Holmberg	  gissar	  att	  internet	  är	  ett	  viktigt	  verktyg	  för	  ungdomar,	  det	  är	  där	  de	  ser	  
och	  diskuterar	  trender	  som	  senare	  påverkar	  deras	  identitetsskapande.	  	  
	  
I	  sin	  bok	  Kulturanalyser:	  ungdom,	  utbildning,	  modernitet	  skriver	  Ziehe	  (1989)	  om	  hur	  
ungdomars	  liv	  påverkas	  i	  vår	  tids	  snabba	  samhällsförändringar.	  Ungdomar	  kan,	  på	  grund	  av	  
ökad	  individualisering,	  idag	  skapa	  sin	  identitet.	  Det	  är	  alltså	  inte	  längre	  bara	  en	  individs	  
sociala	  position	  som	  bestämmer.	  Skapandet	  av	  den	  egna	  identiteten	  görs	  i	  stor	  grad	  utifrån	  
medias	  framställning	  av	  vad	  som	  är	  populärt.	  Man	  kan	  därför	  fråga	  sig	  hur	  fritt	  detta	  
skapande	  är,	  då	  massmedias	  framställning	  av	  ideal	  är	  så	  begränsad.	  	  Ziehe	  menar	  också	  att	  
ungdomar	  i	  dag,	  för	  att	  de	  kan	  iaktta	  och	  uppleva	  flera	  totalt	  olika	  livsstilar	  på	  samma	  tid,	  
lever	  under	  en	  psykisk	  press	  på	  att	  välja	  ”rätt”	  för	  att	  inte	  gå	  miste	  om	  något.	  	  
	  

Idag måste var och en utveckla, trygga och omforma sin identitet mot bakgrund av de 
konkurrerande, glittrande personlighetsutkast som förmedlas via massmedierna, via 
kultur- och medvetandeindustrin. (Ziehe, 1989, s. 37) 

	  
Vad	  som	  visas	  i	  massmedia	  representerar	  alltså	  ofta	  utbudet	  som	  ungdomar	  väljer	  utifrån	  i	  sin	  
identitetsprovning.	  	  

2.4	  Framtidens	  musik-‐	  och	  kulturskolor	  
Idag	  pågår	  en	  debatt	  om	  vart	  kulturskolorna	  är	  på	  väg	  inför	  2030.	  Här	  argumenterar	  till	  
exempel	  den	  ovannämnde	  Kaesler,	  för	  att	  musik-‐	  och	  kulturskolorna	  bör	  se	  och	  lära	  av	  
allehanda	  konkurrenter	  som	  nås	  via	  sociala	  medier,	  utvecklar	  appar	  och	  annan	  teknologi	  för	  
till	  exempel	  musikundervisning.	  Detta	  är	  enligt	  Kaesler	  hur	  vi	  kommunicerar	  med	  kunder	  på	  
deras	  egna	  plattformar.	  ”Var	  finns	  vi	  på	  Twitter,	  Facebook	  och	  andra	  sociala	  nätverk?”	  frågar	  
han	  sig	  (Sandh,	  2012,	  s.	  15).	  Kaesler	  varnar	  också	  för	  att	  passivt	  ta	  emot	  pengar	  från	  stat	  
samtidigt	  som	  privata	  aktörer	  tar	  över	  allt	  större	  del	  av	  marknaden.	  Han	  påminner	  oss	  också	  
om	  att	  privatiseringen	  redan	  börjat	  inom	  äldreboenden	  och	  förskolor,	  så	  varför	  inte	  inom	  
kulturskolor?	  	  
	  
I	  Sverige	  har	  redan	  alternativ	  till	  den	  traditionella	  kommunala	  musikskolan	  vuxit	  fram.	  Bara	  
genom	  att	  söka	  efter	  musikundervisning	  i	  Google	  hittar	  jag	  flera	  erbjudanden	  om	  att	  lära	  spela	  
instrument.	  Många	  av	  dessa	  erbjudanden	  kommer	  från	  privata	  aktörer.	  Till	  exempel	  har	  
Yamaha	  startad	  sin	  egen	  musikskola	  i	  Göteborg	  (Yamaha	  corporation,	  2014).	  Jag	  hittade	  också	  
en	  musikskola	  med	  namn	  Musikum	  (Ahlin	  Musik	  AB,	  2013a)	  som	  erbjuder	  undervisning	  inom	  
många	  olika	  genrer,	  på	  flera	  instrument.	  På	  hemsidan	  till	  ett	  företag	  som	  heter	  Musikpoolen	  i	  
Göteborg	  kan	  en	  elev	  köpa	  och	  få	  musiklektioner	  över	  nätet.	  Musikpoolens	  (Ahlin	  Musik	  AB,	  
2013b)	  hemsida	  har	  flera	  videor	  som	  visar	  upp	  spelteknik	  och	  videor	  där	  en	  får	  lära	  sig	  spela	  
med	  till	  låtar.	  Låtarna	  var	  ofta	  helt	  nya	  och	  med	  artister	  som	  toppar	  musiklistorna	  i	  hela	  
världen	  just	  nu.	  Vad	  jag	  vet	  erbjuder	  inte	  kommunala	  musikskolor	  liknande	  koncept	  på	  sina	  
hemsidor.	  Ett	  annat	  koncept	  är	  ”kulturcheck”	  som	  införts	  och	  nu	  används	  i	  fyra	  svenska	  
kommuner;	  Nacka,	  Österåker,	  Täby	  och	  Staffanstorp.	  På	  en	  gemensam	  hemsida	  står	  följande	  
att	  läsa:	  
	  

Barnfamiljer måste inte längre välja den kommunala musik eller kulturskolan, utan kan i 
stället få ut checkar som kan användas till kulturaktiviteter för barn och unga. På så vis 
slipper barn stå i kö till musikskolan och får större valfrihet och tillgång. (Kulturcheck, 
2014) 

	  
Citatet	  ovan	  är	  från	  en	  hemsida	  och	  visar	  kanske	  en	  av	  de	  aktörer	  som	  tydligast	  idag	  försöker	  
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tävla	  med	  kulturskolorna.	  	  
 
Kulturskolor	  i	  Sverige	  verkar	  dock	  uppmärksamma	  utvecklingen.	  På	  SMoKs	  årliga	  
rikskonferens	  2012	  i	  Borlänge	  diskuterades	  det	  om	  kulturskolans	  framtid.	  ”Vi	  behöver	  också	  
få	  klart	  för	  oss	  om	  det	  är	  vår	  uppgift	  att	  vara	  försäljare	  av	  behovet	  av	  
blåsinstrumentundervisning”	  (Kultursmockan,	  2012,	  s.	  5),	  var	  en	  av	  åsikterna	  som	  kom	  
fram.	  ”Att	  möta	  framtiden	  handlar	  naturligtvis	  också	  om	  att	  hänga	  med	  i	  IT-‐	  
teknikutvecklingen”	  (Kultursmockan,	  2012,	  s.	  5).	  	  
	  
Det	  finns	  som	  sagt	  alltså	  inte	  så	  många	  tidigare	  studier	  som	  betraktar	  trumpetundervisning	  
utifrån	  ett	  marknadsperspektiv.	  Däremot	  verkar	  kulturskolor	  och	  lärare	  redan	  vara	  inne	  på	  att	  
modernisera	  och	  marknadsföra.	  Att	  diskutera	  vart	  musikskolan	  är	  på	  väg	  inför	  2030	  är	  ett	  
exempel	  på	  hur	  kulturskolorna	  försöker	  utveckla	  och	  förbättra	  sina	  produkter	  så	  att	  de	  bättre	  
passar	  kundernas	  önskningar	  och	  behov.	  Privata	  aktörer	  träffar	  kunder	  på	  plattformar	  med	  
online	  undervisning,	  undervisningsappar	  och	  andra	  spännande	  nyskapande	  produkter.	  Som	  
ICC	  skriver	  i	  sina	  regler	  för	  marknadsföring	  (ICC	  Sweden,	  1996),	  är	  det	  viktigt	  för	  företag	  att	  
kommunicera	  med	  sina	  kunder,	  marknadsundersökningar	  är	  ett	  sätt	  att	  upprätta	  denna	  
kommunikation.	  Genom	  den	  här	  föreliggande	  studien	  hoppas	  jag	  att	  viktig	  kommunikation	  
mellan	  trumpetlärare	  och	  potentiella	  elever	  ges	  möjlighet	  att	  utvecklas	  och	  stärkas.	  	  	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  13 

3	  Metodologi	  och	  metod	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  den	  metod	  jag	  valt	  för	  undersökningen	  i	  detta	  examensarbete	  samt	  för-‐	  
och	  nackdelar	  med	  detta	  metodval.	  Här	  beskrivs	  hur	  enkäterna	  är	  konstruerade,	  urval	  av	  
informanter,	  datainsamling	  samt	  analys.	  I	  slutet	  av	  kapitlet	  förs	  även	  ett	  resonemang	  om	  
etiska	  överväganden	  samt	  resultatens	  tillförlitlighet	  och	  giltighet.	  	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
För	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  barn	  i	  6-‐7-‐årsåldern	  och	  deras	  föräldrar	  vet	  om	  instrumentet	  trumpet,	  
har	  jag	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  en	  enkät,	  det	  vill	  säga	  en	  kvantitativ	  frågeundersökning.	  I	  en	  
enkät	  eller	  frågeundersökning	  är	  syftet	  att	  beskriva	  hur	  respondenterna	  har	  svarat	  och	  
försöka	  förklara	  varför	  de	  har	  svarat	  som	  de	  gjort	  (Esaiasson,	  Gilljam,	  Oscarsson	  &	  
Wängnerud,	  2012).	  	  
	  
Frågeundersökningar,	  eller	  enkäter,	  utgörs	  vanligtvis	  av	  frågeformulär	  där	  samma	  frågor	  ställs	  
till	  flera	  respondenter.	  De	  kan	  ges	  personligt	  till	  varje	  deltagare,	  delas	  ut	  med	  hjälp	  av	  internet,	  
post	  eller	  på	  ett	  flertal	  andra	  sätt.	  En	  frågeundersökning	  är	  en	  bra	  metod	  när	  någon	  önskar	  
svar	  på	  frågor	  från	  många	  människor	  utan	  att	  gå	  djupare	  in	  på	  varje	  fråga.	  Företag	  som	  till	  
exempel	  vill	  veta	  vad	  kunder	  tycker	  om	  en	  produkt,	  eller	  erhålla	  kunskap	  om	  vad	  befolkningen	  
i	  allmänhet	  tycker	  om	  deras	  produkt,	  använder	  vanligtvis	  enkäter.	  Det	  finns	  dock	  stora	  
variationer	  i	  enkäters	  innehåll.	  Således	  kan	  frågor	  i	  en	  sådan	  undersökning	  vara	  korta	  eller	  
långa	  och	  ha	  få	  eller	  många	  svarsalternativ.	  
	  
Fördelarna	  med	  enkäter	  är	  att	  de	  ger	  hög	  grad	  av	  standardisering,	  det	  vill	  säga	  att	  frågorna	  
presenteras	  på	  samma	  sätt	  för	  alla	  respondenter	  och	  att	  testsituationen	  är	  lika	  för	  alla.	  Hög	  
standardisering	  kräver	  att	  frågorna	  är	  tydliga	  och	  strukturerade	  så	  de	  inte	  i	  för	  stor	  
utsträckning	  kan	  tolkas	  olika	  av	  respondenterna.	  Hög	  standardisering	  gör	  det	  också	  möjligt	  att	  
jämföra	  svaren	  i	  materialet.	  För	  att	  resultaten	  ska	  kunna	  analyseras	  på	  bästa	  möjliga	  sätt,	  är	  
det	  också	  vanligt	  att	  frågorna	  i	  enkäten	  har	  fasta	  svarsalternativ	  (Trost,	  2007).	  
	  

En	  av	  nackdelarna	  med	  enkäter	  som	  metod	  är	  att	  varken	  de	  som	  har	  gjort	  enkäterna	  eller	  
respondenterna	  har	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  eller	  förklara	  saker	  som	  är	  otydliga	  i	  
undersökningen.	  En	  annan	  nackdel	  är	  att	  det	  aldrig	  är	  säkert	  att	  respondenterna	  har	  tagit	  
enkäten	  på	  allvar.	  Om	  till	  exempel	  enkäten	  är	  lång	  och	  tidskrävande	  kommer	  dessutom	  många	  
att	  svara	  utan	  att	  läsa	  frågorna,	  eller	  kanske	  inte	  svara	  i	  alls	  (Trost,	  2007).	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  

Enkäterna	  eller	  frågeundersökningen	  i	  detta	  examensarbete	  är	  kvantitativa.	  Att	  jag	  väljer	  
detta	  beror	  på	  att	  jag	  letar	  efter	  frekvenser	  i	  mina	  resultat.	  Med	  frekvenser	  menas	  här	  hur	  
många	  av	  respondenterna	  som	  tycker	  si	  eller	  så.	  En	  kvantitativ	  studie	  används	  när	  någon	  till	  
exempel	  vill	  hitta	  hur	  många	  i	  befolkningen	  som	  tycker	  en	  viss	  sak,	  vilket	  skiljer	  sig	  åt	  från	  en	  
kvalitativ	  studie	  där	  syftet	  istället	  är	  att	  förstå	  människors	  sätt	  att	  resonera	  eller	  reagera	  
(Trost	  (2007).	  	  	  
	  
Då	  jag	  här	  valt	  att	  fokusera	  på	  hur	  många	  inom	  en	  större	  grupp	  som	  vet	  något	  om	  vad	  en	  
trumpet	  är,	  passar	  ett	  kvantitativt	  förfaringssätt	  bäst.	  Om	  jag	  istället	  sökt	  efter	  en	  djupare	  
kunskap	  om	  ”vad”	  endast	  barn	  och	  vuxna	  vet	  om	  trumpet,	  kunde	  jag	  intervjuat	  dem.	  På	  sådant	  
sätt	  hade	  jag	  antagligen	  också	  kunnat	  få	  möjliga	  förklaringar	  till	  varför	  det	  är	  roligt	  eller	  
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tråkigt	  att	  spela	  trumpet,	  men	  jag	  hade	  då	  också	  endast	  kunnat	  nå	  ut	  till	  ett	  fåtal	  respondenter.	  
En	  kombination	  av	  kvantitativ	  undersökning	  och	  kvalitativ	  sådan	  hade	  antagligen	  varit	  det	  
bästa.	  Då	  kunde	  jag	  fått	  reda	  på	  hur	  respondenterna	  resonerar	  men	  också	  hur	  många	  som	  
resonerar	  lika	  eller	  olika	  om	  trumpet.	  Tyvärr	  hade	  en	  sådan	  undersökning	  blivit	  alltför	  
omfattande	  för	  denna	  typ	  av	  uppsats.	  	  
	  
Att	  genomföra	  en	  enkätstudie	  bland	  6-‐7	  åringar	  är	  inte	  så	  lätt	  för	  de	  har	  precis	  börjat	  lära	  sig	  
läsa	  och	  skriva.	  Jag	  funderade	  därför	  på	  möjligheten	  att	  göra	  enkäten	  muntligt	  med	  varje	  barn.	  
Ett	  sådant	  förfarande	  hade	  antagligen	  blivit	  både	  mer	  personligt	  samtidigt	  som	  
respondenterna	  hade	  fått	  möjlighet	  att	  få	  svar	  på	  sådant	  som	  verkade	  oklart.	  Kanske	  hade	  
respondenterna	  då	  också	  tagit	  enkäten	  på	  större	  allvar,	  något	  som	  i	  sin	  tur	  kanhända	  skulle	  
medfört	  ett	  mindre	  bortfall.	  Mitt	  beslut	  blev	  trots	  detta,	  att	  det	  bästa	  i	  just	  detta	  fall	  är	  att	  barn	  
och	  föräldrar	  svarar	  på	  enkäten	  tillsammans.	  Föräldrarna	  skulle	  ändå	  vara	  med	  som	  
respondenter	  i	  frågeundersökningen	  och	  detta	  sparade	  mig	  både	  tid	  och	  möda.	  

3.2.2	  Enkätkonstruktion	  

Enkäten	  har	  utformats	  så	  att	  ett	  visst	  antal	  barn	  och	  föräldrar	  med	  kunskap	  och	  
föreställningar	  om	  trumpet	  visas.	  Under	  utformandet	  av	  enkäten	  (se	  bilaga	  2)	  lade	  jag	  ned	  
möda	  på	  att	  anpassa	  enkäten	  till	  barn;	  den	  fick	  inte	  innehålla	  för	  många	  frågor,	  och	  
svarsalternativen	  skulle	  vara	  lätta	  att	  förstå	  och	  svara	  på.	  Målet	  var	  också	  att	  respondenterna	  
inte	  skulle	  bli	  besvärade	  eller	  uttråkade	  och	  avbryta	  frågeundersökningen.	  	  	  
	  
Den	  färdiga	  enkäten	  innehåller	  åtta	  frågor	  till	  barnen	  och	  nio	  frågor	  till	  deras	  föräldrar.	  Fråga	  
nio	  som	  är	  den	  sista	  till	  föräldrarna,	  vet	  du	  vart	  eller	  till	  vem	  du	  kan	  vända	  dig	  om	  du	  vill	  ha	  
mer	  information	  om	  trumpetspel,	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  inte	  låta	  barnen	  svara	  på	  eftersom	  
det	  ändå	  är	  föräldrarna	  som	  måste	  kontakta	  en	  musikskola	  om	  detta.	  Till	  varje	  fråga	  har	  jag	  
därefter	  gett	  fasta	  svarsalternativ:	  Fråga	  ett,	  två,	  tre,	  och	  fem	  är	  ja/nej-‐frågor	  medan	  övriga	  
har	  tre	  till	  fem	  svarsalternativ.	  På	  fråga	  fyra,	  var	  har	  du	  sett/hört	  en	  trumpet	  någonstans?,	  är	  
de	  fasta	  svarsalternativen	  TV,	  radio,	  konsert,	  internet	  och	  inte	  sett/hört.	  Utöver	  detta	  ges	  
respondenterna	  möjlighet	  att	  också	  själva	  skriva	  ifall	  de	  har	  hört	  och	  sett	  trumpeten	  någon	  
annan	  stans	  än	  de	  fasta	  alternativen.	  Detsamma	  gäller	  för	  fråga	  fem:	  känner	  du	  till	  någon	  som	  
spelar	  trumpet?	  Om	  respondenterna	  minns	  vad	  personen	  som	  spelar	  trumpet	  heter,	  finns	  det	  
utrymme	  att	  skriva	  det	  under	  frågan.	  Fråga	  nummer	  sex	  har	  följande	  svarsalternativ	  på	  frågan	  
om	  det	  verkar	  tråkigt	  eller	  roligt	  att	  spela	  trumpet:	  roligt,	  mittemellan	  eller	  tråkigt.	  Fråga	  
nummer	  sju	  som	  ställer	  frågan,	  vilka	  tror	  du	  spelar	  trumpet?,	  har	  fyra	  svarsalternativ:	  unga	  
som	  jag,	  vuxna	  som	  mina	  föräldrar,	  ungdomar	  och	  pensionärer.	  Den	  sista	  frågan	  i	  enkäten,	  
nummer	  åtta,	  tror	  du	  flest	  flickor	  eller	  pojkar	  spelar	  trumpet?,	  har	  tre	  möjliga	  svar:	  
flickor/kvinnor,	  pojkar/män	  eller	  lika	  många.	  	  
	  
Trost	  (2007)	  varnar	  för	  att	  ha	  öppna	  frågor	  och	  följdfrågor	  i	  enkäter.	  Detta	  beror	  på	  att	  det	  är	  
svårt	  att	  handskas	  med	  skrivna	  svar	  och	  att	  många	  undviker	  att	  svara	  då	  det	  blir	  alltför	  
tidskrävande.	  Även	  om	  två	  av	  mina	  frågor	  har	  följdfrågor,	  kan	  de	  inte	  betraktas	  som	  öppna.	  
Därför	  borde	  det	  inte	  heller	  vara	  svårt	  för	  mig	  att	  analysera	  svaren	  som	  ges	  på	  dessa	  frågor.	  På	  
sista	  sidan	  i	  enkäten	  finns	  ett	  utrymme	  för	  fria	  kommentarer	  vilket	  ger	  respondenterna	  
möjlighet	  att	  skriva	  ned	  eventuella	  åsikter	  eller	  frågor.	  Detta	  är	  något	  som	  rekommenderas	  av	  
Trost,	  därför	  att	  respondenten	  ibland	  behöver	  få	  möjlighet	  att	  kommentera	  eller	  kritisera	  
något	  med	  enkäten.	  

3.2.3	  Urval	  

Syftet	  med	  min	  undersökning	  är	  att	  utföra	  något	  som	  kan	  likna	  en	  marknadsundersökning.	  
Produkten	  jag	  vill	  sälja	  är	  trumpetspel	  och	  marknaden	  är	  därför	  mina	  och	  andras	  potentiella	  
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trumpetelever.	  
	  
I	  Arvika	  är	  alla	  som	  går	  i	  första	  klass	  på	  lågstadiet	  potentiella	  trumpetelever	  därför	  att	  de	  i	  
andra	  klass	  får	  möjlighet	  att	  prova	  olika	  instrument	  på	  musikskolan.	  Men	  eftersom	  dessa	  barn	  
både	  är	  minderåriga	  och	  precis	  har	  börjat	  lära	  sig	  läsa	  och	  skriva,	  vänder	  jag	  mig	  här	  också	  till	  
deras	  föräldrar.	  Barn	  i	  första	  klass	  och	  deras	  föräldrar	  boende	  i	  Arvika	  utgör	  således	  urvalet	  
för	  denna	  undersökning.	  På	  så	  sätt	  ges	  jag	  möjlighet	  att	  se	  om	  det	  finns	  likheter	  och	  skillnader	  
i	  svaren	  från	  barn	  och	  föräldrar,	  men	  jag	  förlorar	  också	  möjligheten	  att	  se	  hur	  frågan	  ter	  sig	  
utanför	  Arvika.	  Mitt	  mål	  var	  dock	  att	  få	  in	  sammanlagt	  ca	  80	  enkäter	  (från	  40	  barn	  och	  40	  
föräldrar),	  då	  detta	  verkade	  vara	  en	  lagom	  mängd	  för	  ett	  examensarbete	  av	  denna	  storlek.	  
Eftersom	  antalet	  föräldrar	  per	  barn	  kan	  variera,	  valde	  jag	  att	  endast	  låta	  en	  förälder	  per	  barn	  
delta.	  För	  att	  kunna	  generalisera	  resultaten	  och	  dra	  slutsatser	  om	  hela	  befolkningen,	  måste	  det	  
finnas	  ett	  visst	  representativt	  urval	  av	  populationen.	  Under	  2011	  fanns	  det	  106,635	  
sexåringar	  i	  Sverige	  (SCB,	  2011),	  varför	  var	  och	  en	  av	  mina	  34	  respondenter	  då	  skulle	  
representera	  3,136	  sexåringar.	  Ett	  urval	  betraktas	  dock	  inte	  som	  generaliserbart	  endast	  på	  
grundval	  av	  ett	  visst	  antal	  deltagare,	  utan	  främst	  på	  hur	  en	  undersökning	  metodiskt	  lagts	  upp.	  
I	  detta	  fall	  skulle	  det	  dock	  ha	  behövts	  ett	  flertal	  slumpmässiga	  stickprov	  över	  hela	  landet	  för	  
att	  undersökningens	  resultat	  skulle	  kunna	  betraktas	  som	  generaliserbart	  (Stukát	  2012).	  Å	  
andra	  sidan	  menar	  till	  exempel	  statistiska	  centralbyrån	  att	  inte	  ens	  stickprov	  är	  tillförlitligt	  
(SCB	  2014).	  Eftersom	  det	  skulle	  blivit	  en	  alltför	  stor	  uppgift	  för	  detta	  examensarbete	  att	  
genomföra	  en	  större	  studie	  alternativt	  stickprov,	  bör	  resultaten	  här	  istället	  betraktas	  som	  
tendenser.	  	  

3.2.4	  Datainsamling	  

Mitt	  mål	  var	  80	  enkätsvar	  och	  för	  att	  samla	  in	  detta	  datamaterial	  kontaktade	  jag	  en	  
grundskola	  i	  Arvika.	  Jag	  frågade	  om	  det	  var	  okej	  att	  lämna	  ut	  en	  enkät	  till	  barnen	  i	  första	  klass.	  
Rektor	  på	  skolan	  satte	  mig	  då	  i	  kontakt	  med	  de	  två	  lärarna	  i	  första	  klass.	  Båda	  lärarna	  var	  
hjälpsamma	  och	  tog	  på	  sig	  ansvaret	  att	  sända	  enkäterna	  hem	  med	  barnen.	  Lärarna	  var	  
emellertid	  tydliga	  med	  att	  jag	  inte	  kunde	  räkna	  med	  svar	  från	  alla,	  vilket	  var	  deras	  erfarenhet	  
sedan	  tidigare.	  Eftersom	  det	  på	  denna	  skola	  finns	  två	  förstaklasser	  går	  det	  sammanlagt	  40	  
elever	  vilket	  medförde	  att	  jag	  sände	  ut	  80	  enkäter,	  40	  till	  barnen	  och	  40	  till	  deras	  föräldrar.	  
Efter	  en	  vecka	  hade	  tillsammans	  38	  personer	  svarat	  vilket	  var	  en	  svarsfrekvens	  som	  var	  lägre	  
än	  jag	  hoppats	  på	  men	  inte	  ovanlig	  för	  den	  här	  typen	  av	  frågeundersökning.	  Esaiasson	  et	  al	  
menar	  till	  exempel	  att	  bortfallet	  i	  olika	  typer	  av	  svenska	  undersökningar	  under	  1900-‐talet	  
ökat	  från	  under	  10	  procent	  till	  dagens	  25-‐40	  procent	  (Esaiasson	  et	  al.	  2012).	  Jag	  ville	  dock	  ha	  
svar	  från	  ytterligare	  några	  respondenter	  för	  att	  närma	  mig	  mitt	  mål	  80	  enkäter,	  och	  jag	  
tillfrågade	  därför	  rektorerna	  på	  två	  andra	  skolor	  i	  Arvika.	  På	  dessa	  skolor	  gick	  20	  respektive	  
14	  elever	  i	  första	  klass	  varför	  ytterligare	  68	  enkäter	  delades	  ut.	  På	  den	  ena	  skolan	  svarade	  12	  
barn	  och	  11	  föräldrar	  på	  enkäten	  och	  på	  den	  andra	  skolan	  svarade	  3	  barn	  och	  3	  föräldrar.	  Av	  
148	  utdelade	  enkäter	  blev	  antalet	  insamlade	  totalt	  67	  fördelade	  enligt	  nedan:	  	  	  	  	  
	  
Skola	   Antal	  

lämnade	  
enkäter	  

Antal	  svar	  
barn	  

Antal	  svar	  
föräldrar	  

Svarsfrekvens	  

Skola	  1	   80	   19	   19	   	  
45	  %	  Skola	  2	   40	   3	   3	  

Skola	  3	   28	   12	   11	  
Totalt	   148	   33	   34	  

Tabell	  1.	  Svarsfrekvens	  
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3.2.5	  Bearbetning	  av	  datamaterialet	  

För	  att	  bearbeta	  datamaterialet	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  OpenOffice	  Calc,	  som	  är	  ett	  
räkneprogram.	  Där	  fyllde	  jag	  i	  siffran	  ett	  varje	  gång	  någon	  hade	  kryssat	  i	  ett	  svarsalternativ,	  
jag	  gav	  siffran	  noll	  om	  svarsalternativet	  var	  tomt.	  Varje	  svarsalternativ	  fick	  därefter	  en	  egen	  
kolumn	  i	  räkneprogrammet.	  På	  så	  sätt	  kunde	  jag	  lätt	  se	  hur	  många	  som	  kryssat	  i	  varje	  
svarsalternativ.	  Jag	  gjorde	  därefter	  ett	  räknedokument	  för	  barn	  och	  ett	  för	  föräldrar.	  	  
Resultaten	  kunde	  på	  så	  sätt	  göras	  om	  till	  diagram	  direkt	  i	  själva	  räkneprogrammet.	  
Diagrammen	  gjorde	  det	  lätt	  för	  mig	  att	  se	  eventuella	  likheter	  eller	  skillnader	  i	  svaren.	  Efter	  
genomgången	  av	  svaren	  visade	  det	  sig	  att	  en	  av	  föräldrarna	  inte	  hade	  svarat	  på	  sin	  enkät.	  
Detta	  förklarar	  varför	  det	  finns	  ett	  svar	  mindre	  från	  föräldrarna	  än	  från	  barnen.	  

3.2.6	  Etiska	  överväganden	  

Att	  genomföra	  undersökningar	  med	  minderåriga	  kräver	  föräldrars	  godkännande	  
(Vetenskapsrådet,	  2011).	  Genom	  att	  6-‐7	  åringarna	  i	  min	  undersökning	  svarade	  tillsammans	  
med	  sina	  föräldrar,	  behövde	  jag	  inget	  ytterligare	  godkännande.	  Även	  om	  min	  undersökning	  
inte	  berör	  vad	  vi	  kan	  kalla	  känsliga	  ämnen,	  lovades	  alla	  respondenter	  anonymitet.	  
Respondenterna	  lämnar	  inte	  namn	  eller	  annan	  information	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  identifiera	  
dem.	  Undersökningen	  har	  varit	  frivillig,	  och	  detta	  kom	  tydligt	  fram	  i	  infobladet	  som	  följde	  med	  
varje	  enkät	  (bilaga	  1).	  Jag	  har	  alltså	  följt	  de	  anvisningar	  som	  Vetenskapsrådet	  ser	  som	  
nödvändiga:	  

 
Precis som vid annan forskning ska videoinspelningen föregås av en utförlig information 
och ett efterföljande samtycke. Denna information bör beskriva vilket syfte forskningen 
har och betona att det är frivilligt att delta. (Vetenskapsrådet, 2011)  
 

3.2.7	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  

Trost	  (2007)	  menar	  att	  reliabilitet	  eller	  tillförlitlighet	  kräver	  att	  en	  undersökning	  ger	  samma	  
förutsättningar	  för	  alla	  som	  deltar.	  I	  princip	  skall	  en	  undersökning	  med	  hög	  reliabilitet	  kunna	  
genomföras	  av	  flera	  personer	  och	  ge	  samma	  resultat.	  Reliabiliteten	  påverkas	  också	  av	  
omgivningen	  kring	  mätningen.	  Enligt	  Trost	  (2007)	  är	  hög	  grad	  av	  standardisering	  viktigt	  för	  
reliabiliteten.	  Standardisering	  innebär	  att	  frågorna	  och	  situationen	  är	  densamma	  för	  alla	  
respondenter.	  Eleverna	  som	  svarade	  på	  min	  enkät,	  gjorde	  det	  tillsammans	  med	  sina	  föräldrar.	  
Detta	  borde	  innebära	  att	  testsituationen	  är	  lika	  för	  alla	  respondenter	  i	  det	  avseendet.	  Förutom	  
det	  är	  det	  svårt	  för	  mig	  att	  veta	  hur	  barnens	  och	  föräldrarnas	  testsituation	  såg	  ut.	  Kanske	  var	  
vissa	  negativa	  till	  enkäten,	  eller	  så	  fanns	  det	  kanske	  dåligt	  med	  tid	  för	  att	  svara	  på	  den.	  Även	  
om	  testsituationen	  inte	  skulle	  vara	  identisk	  för	  alla,	  tror	  jag	  ändå	  att	  min	  enkät	  har	  hög	  grad	  av	  
standardisering.	  Enkäten	  är	  så	  kort	  och	  frågorna	  så	  tydliga	  att	  ingen	  borde	  ha	  tappat	  
tålamodet	  eller	  missuppfattat	  något.	  
	  
Validitet	  eller	  giltighet	  betyder	  att	  instrumentet,	  enkäten	  i	  mitt	  fall,	  mäter	  det	  den	  är	  avsedd	  
att	  mäta.	  I	  detta	  fall	  önskar	  jag	  mäta	  hur	  många	  6-‐7	  åringar	  och	  deras	  föräldrar	  som	  har	  
kunskap	  om	  instrumentet	  trumpet.	  Då	  det	  endast	  finns	  nio	  frågor	  i	  enkäten	  vill	  jag	  mena	  att	  
den	  mäter	  exakt	  detta.	  Utöver	  det	  ville	  jag	  jämföra	  barnens	  svar	  med	  föräldrarnas.	  Alla	  
respondenterna	  får	  därför	  i	  princip	  samma	  frågor,	  men	  jag	  har	  i	  fråga	  nummer	  7,	  vilka	  tror	  du	  
spelar	  trumpet?,	  gett	  lite	  olika	  svarsalternativ	  till	  barn	  och	  vuxna.	  I	  barnens	  enkät	  står	  det:	  
unga	  som	  jag,	  vuxna	  som	  mina	  föräldrar,	  ungdomar	  eller	  pensionärer.	  Föräldrarna	  har	  istället	  
fått	  svarsalternativen:	  barn,	  ungdomar,	  vuxna	  eller	  pensionärer.	  Syftet	  med	  detta	  var	  att	  göra	  
det	  lättare	  för	  barnen	  att	  relatera	  till	  svarsalternativen.
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4	  Resultat	  
I	  detta	  kapitel	  redovisas	  resultaten	  med	  hjälp	  av	  diagram	  och	  beskrivningar.	  Resultaten	  
sammanfattas	  därefter	  innan	  de	  diskuteras.	  	  

4.1	  Inledning	  
Av	  totalt	  148	  utdelade	  enkäter	  besvarades	  67	  stycken.	  34	  stycken	  6-‐7	  åringar	  och	  33	  föräldrar	  
deltog	  varför	  den	  totala	  svarsfrekvensen	  var	  45	  procent.	  Trots	  den	  relativt	  låga,	  om	  än	  inte	  
oväntade,	  svarsfrekvensen	  framgick	  tydligt	  att	  kunskapen	  om	  trumpet	  är	  ganska	  stor	  bland	  de	  
deltagande	  6-‐7	  åringarna	  och	  deras	  föräldrar.	  Alla	  respondenter	  i	  denna	  undersökning	  uppger	  
att	  de	  vet	  vad	  en	  trumpet	  är,	  och	  över	  en	  tredjedel	  av	  de	  67	  respondenterna	  känner	  också	  till	  
någon	  som	  spelar	  trumpet.	  Bland	  barnen	  existerar	  däremot	  ingen	  stor	  så	  kallad	  kändis	  på	  
trumpet	  utan	  istället	  känner	  de	  till	  vänner	  eller	  bekanta	  som	  spelar.	  Hos	  de	  vuxna	  förekommer	  
det	  dock	  att	  de	  känner	  till	  vissa	  kända	  personer	  som	  spelar	  trumpet,	  vanligtvis	  då	  sedan	  länge	  
bortgångna	  jazztrumpetare.	  6-‐7	  åringarna	  visar	  även	  upp	  en	  ganska	  fördomsfri	  syn	  på	  
trumpetspel	  genom	  att	  de	  anser	  att	  unga	  som	  gamla	  samt	  män	  som	  kvinnor	  kan	  spela	  
trumpet.	  Föräldrarna	  däremot,	  tror	  att	  trumpetspel	  domineras	  av	  män.	  	  
	  
Många	  av	  respondenterna	  uppger	  att	  de	  vet	  att	  de	  kan	  kontakta	  den	  kommunala	  musikskolan	  
i	  Arvika	  om	  de	  vill	  börja	  spela	  trumpet.	  Musikskolan	  i	  Arvika	  synes	  således	  ha	  ett	  relativt	  
starkt	  varumärke.	  Resultaten	  visar	  också	  att	  trumpet	  inte	  anses	  som	  ett	  tråkigt	  instrument.	  
Istället	  tycker	  respondenterna	  att	  det	  verkar	  vara	  ganska	  roligt	  att	  spela	  trumpet.	  	  

4.2	  Lika	  många	  flickor	  som	  pojkar	  deltog	  i	  undersökningen	  
När	  det	  gäller	  barnen,	  så	  deltog	  lika	  många	  pojkar	  som	  flickor	  i	  enkäten:	  	  	  	  	  
	  

Figur	  1.	  Svarsfrekvens	  barn	  fördelat	  på	  kön	  
	  
Enkäten	  delades	  ut	  till	  alla	  elever	  i	  årskurs	  1	  utan	  hänsyn	  till	  kön,	  och	  det	  var	  lika	  många	  
flickor	  som	  pojkar	  som	  besvarade	  den,	  dvs.	  17	  pojkar	  och	  17	  flickor.	  Det	  var	  inte	  något	  
planerat	  från	  min	  sida,	  så	  därför	  kan	  det	  antas	  vara	  en	  ren	  tillfällighet	  att	  det	  blivit	  på	  det	  
sättet,	  men	  en	  representativ	  sådan.	  	  
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4.3	  Mammorna	  svarade	  på	  enkäten	  
Diagrammen	  nedan	  visar	  könsfördelningen	  bland	  föräldrarna	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  
vilket	  var	  betydligt	  fler	  mammor	  än	  pappor:	  	  
 

Figur	  2.	  Svarsfrekvens	  föräldrar	  fördelade	  på	  kön	  	  

I	  detta	  diagram	  går	  det	  att	  se	  att	  det	  är	  många	  fler	  mammor	  än	  pappor	  som	  svarat	  på	  enkäten,	  
27	  av	  33	  respondenter	  var	  mammor	  vilket	  motsvarar	  79	  procent.	  Det	  är	  svårt	  att	  förklara	  
varför	  just	  så	  många	  mammor	  och	  inte	  pappor	  svarade	  då	  det	  skulle	  kunna	  antas	  vara	  ungefär	  
lika	  stor	  sannolikhet	  att	  en	  mamma	  svarar	  som	  en	  pappa.	  	  

4.4	  Alla	  vet	  vad	  trumpet	  är	  
När	  det	  gäller	  frågan	  om	  hur	  många	  av	  respondenterna	  som	  vet	  vad	  trumpet	  är,	  svarade	  de:	  	  
	  

	  
Figur	  3.	  Antal	  barn	  och	  föräldrar	  som	  vet	  vad	  trumpet	  är	  	  	  

Alla	  svarade	  att	  de	  vet	  vad	  en	  trumpet	  är.	  	  Resultatet	  visar	  dock	  inte	  hur	  djup	  denna	  kunskap	  
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är	  hos	  varje	  respondent.	  Någon	  kan	  ju	  kanske	  bara	  ha	  sett	  eller	  hört	  en	  trumpet	  någon	  gång	  
medan	  andra	  kanske	  ser	  och	  hör	  trumpet	  dagligen.	  	  	  
	  
6-‐7-‐åringarna	  är	  för	  unga	  för	  musikskolan	  än,	  och	  det	  var	  därför	  intressant	  att	  se	  om	  några	  av	  
dem	  ändå	  redan	  nu	  hade	  börjat	  spela	  trumpet	  på	  eget	  initiativ:	  	  
	  

	  
Figur	  4.	  Svarsfrekvens	  respondenter	  som	  spelar	  trumpet	  

Ingen	  av	  barnen	  spelar	  trumpet	  än,	  men	  två	  av	  föräldrarna	  gör	  detta.	  Barnens	  svar	  förvånar	  
mig	  inte	  då	  de	  inte	  fått	  något	  erbjudande	  om	  att	  börja	  spela	  trumpet	  på	  musikskolan	  än.	  	  	  
	  	  	  	  	  
Hur	  många	  känner	  då	  till	  någon	  som	  spelar	  trumpet?	  Här	  följer	  resultaten	  på	  denna	  fråga:	  	  

	  
Figur	  5.	  Svarsfrekvens	  om	  respondenterna	  känner	  till	  någon	  som	  spelar	  trumpet	  

Nästan	  en	  fjärdedel	  av	  barnen	  känner	  till	  någon	  som	  spelar	  trumpet.	  Utifrån	  de	  namn	  jag	  fick	  
in	  handlade	  det	  mest	  om	  vänner	  och	  bekanta,	  och	  vänner	  eller	  bekanta	  som	  spelar	  trumpet	  
kan	  självklart	  vara	  inspirerande	  förebilder	  för	  personer	  i	  sin	  omgivning.	  Bara	  tre	  
professionella	  musiker	  eller	  kända	  solister	  angavs.	  Den	  enda	  6-‐7	  åring	  som	  kände	  till	  några	  
professionella	  trumpetare	  hade	  själv	  en	  pappa	  som	  spelade	  trumpet,	  här	  nämndes	  också	  
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trumpetaren	  Nils	  Jansson2.	  Pippi	  Långstrump	  svarades	  också	  av	  en	  sexåring.	  Det	  verkar	  inte	  
finnas	  någon	  självklar	  förebild	  för	  6-‐7	  åringarna	  i	  min	  undersökning,	  inte	  på	  samma	  sett	  som	  
Zlatan	  är	  för	  fotboll	  i	  alla	  fall.	  Att	  en	  6-‐åring	  svarade	  Pippi	  Långstrump	  visar	  ändå	  att	  det	  kan	  
förekomma	  trumpet	  i	  olika	  sammanhang	  i	  ett	  barns	  liv.	  	  
 
Nästan	  hälften	  av	  föräldrarna	  känner	  till	  någon	  som	  spelar	  trumpet.	  Här	  kom	  det	  upp	  många	  
professionella,	  kända	  trumpetarnamn.	  Föräldrarna	  som	  kände	  till	  någon	  som	  spelar	  trumpet	  
verkade	  ha	  bra	  koll	  på	  trumpetare:	  Louis	  Armstrong3,	  Peter	  Asplund4,	  Miles	  Davis5,	  Nils	  
Jansson6	  och	  Jörgen	  Zetterqvist7	  är	  alla	  kända	  jazzmusiker.	  Andra	  namn	  som	  kom	  upp	  var	  
Håke	  Karlsson,	  Martin	  Hugne	  och	  Rebecka	  Hugne,	  alla	  de	  sistnämnda	  är	  trumpetare	  bosatta	  i	  
Arvika.	  Det	  nämndes	  dock	  inga	  trumpetare	  inom	  den	  klassiska	  genren.	  Att	  så	  många	  vuxna	  vet	  
vad	  trumpet	  är	  och	  känner	  till	  kända	  trumpetare	  kan	  betyda	  att	  trumpeten	  faktiskt	  är	  ganska	  
framträdande	  i	  samhället	  Arvika.	  Detta	  verkar	  vara	  särskilt	  inom	  jazzområdet	  eftersom	  alla	  
namnen	  jag	  fick	  in	  var	  på	  kända	  jazztrumpetare.	  

4.5	  Många	  har	  sett	  eller	  hört	  trumpet	  på	  TV	  
Det	  var	  vanligast	  att	  6-‐7	  åringarna	  sett	  eller	  hört	  trumpet	  på	  TV:	  

	   	  	  	  	  	  	  	  Figur	  6.	  Svarsfrekvens	  var	  barn	  sett	  eller	  hört	  trumpet	  

70,5	  procent	  av	  6-‐7	  åringarna	  har	  sett	  eller	  hört	  trumpet	  på	  TV	  medan	  radio,	  konsert,	  internet	  
och	  annat	  fick	  lite	  under	  30	  procent.	  Internet	  i	  sin	  tur	  fick	  den	  klart	  lägsta	  svarsfrekvensen	  av	  
alla.	  Att	  flest	  barn	  har	  sett	  trumpet	  på	  tv	  är	  kanske	  förståeligt;	  6-‐7	  åringar	  har,	  på	  grund	  av	  sin	  
låga	  ålder,	  garanterat	  sett	  mycket	  mera	  på	  tv	  än	  de	  har	  lyssnat	  på	  radio	  eller	  gått	  på	  konserter.	  
Varför	  så	  få	  svarade	  internet	  är	  däremot	  svårt	  att	  säga,	  kanske	  det	  beror	  på	  att	  vi	  på	  internet	  

                                                
2 Nils Jansson: En svensk trumpetare och jazzmusiker född 1978. 
3 Louis Armstrong: Amerikansk Jazztrumpetare från New Orleans levde från 1901 till 1971. 
4 Peter Asplund: svensk Jazztrumpetare och kompositör född 1969. 
5 Miles Davies: Amerikansk Jazztrumpetare. Levde från 1926 till 1991.   
6 Se ovan.  
7 Jörgen Zetterqvist: svensk konstnär och jazz-kornettist. Levde från 1928 till 2013  
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själva	  kan	  välj	  vad	  vi	  ska	  titta	  eller	  lyssna	  på	  och	  då	  kanske	  inte	  barn	  väljer	  trumpet	  i	  så	  stor	  
utsträckning.	  	  	  
	  
Flera	  av	  föräldrarna	  har	  naturligtvis	  sett	  och	  hört	  trumpet	  i	  fler	  sammanhang	  än	  barnen:	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  7.	  Svarsfrekvens	  var	  vuxna	  sett	  eller	  hört	  trumpet	  

	  
Alla	  föräldrarna	  har	  sett	  eller	  hört	  trumpet	  på	  TV	  och	  detta	  alternativ	  fick	  den	  högsta	  
svarsfrekvensen	  precis	  som	  hos	  barnen.	  Konsert	  kom	  tvåa	  och	  radio	  trea	  med	  respektive	  30	  
och	  28	  svar.	  Även	  av	  föräldrarna	  fick	  internet	  tydligt	  lägre	  frekvens	  än	  resten	  av	  alternativen.	  
Vuxna	  har	  levt	  längre	  och	  har	  därför	  ofta	  upplevt	  mer	  än	  barn,	  och	  då	  är	  det	  kanske	  bara	  
naturligt	  att	  svarsalternativen,	  generellt	  sett,	  är	  högre	  i	  frekvens	  hos	  föräldrarna	  på	  denna	  
fråga.	  	  
	  
På	  följdfrågan	  där	  respondenterna	  fick	  lägga	  till	  egna	  ställen	  där	  de	  hade	  sett	  eller	  hört	  
trumpet	  kom	  det	  fram	  följande.	  
	  

• Musikskolan	  
• Musikkåren/orkester	  
• Cd	  
• Bild	  
• På	  jobbet	  
• En	  kompis	  spelade	  
• Musikhögskolan	  Ingesund	  
• Hemma	  
• Affär	  

	  
Av	  de	  19	  barn	  och	  vuxna	  som	  hört	  trumpet	  någon	  annanstans	  än	  de	  fasta	  svarsalternativen,	  
svarade	  nästan	  hälften	  musikskolan.	  
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4.6	  Trumpet	  verkar	  anses	  vara	  ett	  roligt	  instrument	  
Resultaten	  av	  6-‐7	  åringarnas	  enkäter	  var	  närmast	  identiska	  med	  föräldrarnas	  resultat	  i	  denna	  
fråga.	  Barnen	  tycker	  det	  verkar	  vara	  ganska	  roligt	  att	  spela	  trumpet:	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  8.	  Svarsfrekvens	  hur	  barn	  tycker	  det	  verkar	  vara	  att	  spela	  trumpet	  	  

	  
Barnen	  svarade	  ganska	  lika	  som	  sina	  föräldrar:	  19	  barn	  svarade	  mittemellan	  och	  11	  svarade	  
att	  det	  verkar	  vara	  roligt	  att	  spela	  trumpet,	  bara	  4	  tycker	  det	  verkar	  vara	  tråkigt.	  Då	  enkäten	  
från	  varje	  förälder	  är	  sammanhäftad	  med	  respektive	  barn	  kunde	  jag	  få	  reda	  på	  hur	  många	  av	  
barnen	  som	  svarat	  lika	  som	  sina	  föräldrar	  på	  denna	  fråga,	  och	  här	  var	  det	  21	  barn	  som	  
svarade	  samma	  som	  sin	  mamma	  eller	  pappa.	  	  	  
	  
Få	  av	  föräldrarna	  tycker	  det	  verkar	  tråkigt	  att	  spela	  trumpet.	  Ganska	  många	  svarade	  faktiskt	  
att	  det	  verkar	  roligt	  att	  spela	  trumpet:	  	  	  

	  	  	  	  	  	  Figur	  9.	  Svarsfrekvens	  över	  vuxnas	  inställning	  till	  att	  spela	  trumpet	  

	  
Föräldrarna	  är	  ganska	  positiva	  till	  trumpetspel.	  En	  tredjedel	  svarade	  att	  det	  verkar	  roligt	  att	  
spela	  trumpet.	  Majoriteten	  är	  dock	  neutral	  då	  18	  stycken	  svarade	  mittemellan	  och	  bara	  3	  
vuxna	  tycker	  det	  verkar	  tråkigt	  med	  trumpet.	  	  
	  

ROLIGT	   MITTEMELLAN	   TRÅKIGT	  
0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

11	  

19	  

4	  

An
ta
l	  b
ar
n	  

Tycker	  du	  att	  det	  verkar	  vara	  roligt	  eller	  
tråkigt	  att	  spela	  trumpet?	  

(barn)	  

ROLIGT	   MITTEMELLAN	   TRÅKIGT	  
0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

12	  

18	  

3	  

Tycker	  du	  att	  det	  verkar	  vara	  roligt	  eller	  
tråkigt	  att	  spela	  trumpet?	  

(vuxna)	  



23	  

4.7	  Att	  ungdomar	  spelar	  trumpet	  är	  vanligast	  enligt	  barnen	  
På	  frågan	  om	  vilka	  som	  de	  tror	  spelar	  trumpet	  svarades	  ungdomar	  av	  flest	  barn:	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  Figur	  10.	  Svarsfrekvens	  barn	  om	  vilka	  som	  spelar	  trumpet	  

Bland	  barnen	  var	  det	  alltså	  ungdomar	  som	  fick	  den	  högsta	  svarsfrekvensen	  på	  denna	  fråga	  
och	  förutom	  pensionärer	  fick	  de	  övriga	  svarsalternativen	  också	  relativt	  höga	  svarsfrekvenser.	  
Det	  går	  således	  inte	  att	  se	  några	  tydliga	  fördomsfulla	  inställningar	  här,	  utan	  barnen	  verkar	  
bara	  vara	  lite	  tveksamma	  till	  om	  pensionärer	  spelar	  trumpet,	  så	  resultaten	  kan	  ses	  som	  att	  
trumpet	  anses	  mest	  vara	  ett	  ungdomsinstrument	  i	  6-‐7	  åringarnas	  ögon.	  	  
	  
Nästan	  79	  procent	  av	  föräldrarna	  tror	  att	  trumpet	  spelas	  i	  alla	  åldersgrupper:	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  Figur	  11.	  Svarsfrekvens	  vuxna	  om	  vilka	  som	  spelar	  trumpet	  

	  
De	  allra	  flesta	  föräldrar	  kryssade	  i	  alla	  svarsalternativen	  på	  denna	  fråga.	  Vuxna	  var	  dock	  det	  
alternativ	  som	  fick	  den	  högsta	  frekvensen	  med	  32	  av	  33	  svar,	  också	  här	  som	  med	  barnen	  fick	  
pensionärer	  något	  färre	  röster.	  	  
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4.8	  Barn	  mindre	  fördomsfulla	  än	  vuxna?	  
Flest	  6-‐7	  åringar	  tror	  att	  lika	  många	  flickor	  som	  pojkar	  spelar	  trumpet:	  	  
	  

	  	  	  	  	  Figur	  12.	  Svarsfrekvens	  barn	  om	  könsfördelning	  på	  trumpet	  

Här	  är	  det	  tydligt	  att	  de	  flesta	  6-‐7	  åringarna	  tror	  det	  är	  ganska	  jämställt	  mellan	  könen	  vad	  
trumpetspel	  anbelangar,	  hela	  25	  respondenter	  svarade	  detta.	  	  	  
	  
Det	  föreligger	  dock	  ganska	  stora	  skillnader	  mellan	  barnens	  inställning	  till	  könsfördelningen	  
inom	  trumpetspel	  och	  de	  vuxnas	  inställning	  i	  denna	  fråga:	  	  
 

	  Figur	  13.	  Svarsfrekvens	  vuxna	  om	  könsfördelning	  på	  trumpet	  

	  
Här	  visar	  resultaten	  alltså	  en	  ganska	  stor	  skillnad	  i	  svaren	  mellan	  barn	  och	  vuxna.	  Hela	  67	  %	  
av	  de	  vuxna	  tror	  att	  pojkar	  dominerar	  trumpetspelandet,	  och	  bara	  8	  av	  dem	  tror	  att	  lika	  
många	  pojkar	  som	  flickor	  spelar	  trumpet.	  Nästan	  inga	  föräldrar	  tror	  att	  det	  är	  flest	  flickor	  som	  
spelar	  trumpet	  eftersom	  endast	  2	  angav	  detta	  svarsalternativ.	  Frågan	  är	  om	  denna	  inställning	  
enbart	  grundar	  sig	  på	  en	  föreställning	  om	  hur	  det	  är,	  eller	  om	  den	  har	  saklig	  grund.	  	  	  
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4.9	  Musikskolan	  viktig	  för	  trumpetundervisning	  
26	  av	  33	  vuxna	  i	  denna	  studie	  visste	  var	  man	  kunde	  vända	  sig	  om	  man	  vill	  börja	  spela	  trumpet	  
och	  22	  av	  dessa	  svarade	  musikskolan	  på	  denna	  fråga.	  	  Att	  så	  många	  svarade	  musikskolan	  visar	  
att	  föräldrarnas	  uppfattning	  om	  musikskolan	  i	  Arvika	  verkar	  vara	  att	  den	  har	  en	  relativt	  stark	  
position	  som	  förmedlare	  av	  instrumentalundervisning.	  Inga	  av	  respondenterna	  nämner	  något	  
specifikt	  privat	  företag	  som	  erbjuder	  instrumentalundervisning	  utöver	  just	  musikskolan.	  
Förutom	  musikskolan	  angavs	  också	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  i	  affären	  och	  en	  kompis	  av	  vissa	  
på	  denna	  fråga.	  	  

4.10	  Sammanfattning	  av	  resultaten	  
Av	  148	  utdelade	  enkäter	  lämnades	  totalt	  67	  enkäter	  in;	  34	  från	  barn	  och	  33	  från	  föräldrar.	  Av	  
barnen	  svarade	  lika	  många	  flickor	  och	  pojkar	  medan	  könsfördelningen	  hos	  de	  vuxna	  däremot	  
var	  mycket	  ojämn,	  26	  mammor	  och	  7	  pappor.	  
	  
Alla	  respondenterna	  i	  undersökningen	  har	  hört	  talas	  om	  instrumentet	  trumpet.	  Förutom	  två	  
av	  6-‐7	  åringarna	  har	  också	  de	  övriga	  sett	  eller	  hört	  en	  trumpet	  någonstans.	  På	  frågan	  om	  var	  
någonstans	  de	  sett	  eller	  hört	  en	  trumpet	  skiljer	  sig	  svaren	  åt.	  Medan	  barnen	  främst	  stött	  på	  
trumpet	  på	  TV,	  har	  de	  vuxna	  sett	  eller	  hört	  en	  trumpet	  i	  ett	  flertal	  olika	  sammanhang.	  På	  den	  
öppna	  följdfrågan	  om	  ytterligare	  ställen	  de	  kunde	  ha	  hört	  eller	  sett	  en	  trumpet	  på,	  kom	  det	  in	  
ett	  flertal	  olika	  svar	  såsom	  på	  cd,	  bild,	  jobbet,	  av	  en	  kompis,	  affär,	  hemma,	  Ingesund,	  musikkåren	  
och	  musikskolan.	  Många	  skrev	  att	  de	  hade	  hört	  eller	  sett	  en	  trumpet	  på	  musikskolan	  medan	  
internet	  fick,	  av	  för	  mig	  okända	  orsaker,	  mycket	  lägre	  frekvens	  än	  de	  övriga	  svarsalternativen.	  
	  
Hela	  73	  procent	  av	  barnen	  tror	  att	  könen	  fördelas	  lika	  på	  frågan	  om	  vilka	  som	  spelar	  trumpet	  
medan	  64	  procent	  av	  de	  vuxna	  i	  undersökningen	  tror	  trumpetspel	  domineras	  av	  män.	  Detta	  
visar	  tydligt	  en	  intressant	  skillnad	  mellan	  barn	  och	  vuxnas	  syn	  på	  vilka	  det	  är	  som	  förväntas	  
spela	  trumpet.	  Enligt	  resultaten	  tror	  därefter	  respondenterna	  att	  trumpet	  kan	  spelas	  genom	  
hela	  livet.	  Barnen	  verkar	  vara	  lite	  tveksamma	  till	  om	  pensionärer	  spelar	  trumpet	  medan	  
föräldrarna	  har	  svarat	  att	  allt	  från	  barn	  till	  pensionärer	  kan	  spela	  trumpet.	  
	  
Bara	  några	  få	  barn	  och	  vuxna	  i	  undersökningen	  anser	  att	  det	  verkar	  tråkigt	  att	  spela	  trumpet.	  
Över	  hälften	  av	  alla	  respondenterna	  svarade	  att	  det	  verkar	  vara	  någonstans	  mellan	  tråkigt	  och	  
roligt	  eftersom	  de	  svarade	  mittemellan	  på	  denna	  fråga.	  En	  intressant	  sak	  som	  kom	  fram	  var	  att	  
21	  av	  34	  barn	  på	  denna	  fråga	  svarade	  lika	  med	  sina	  föräldrar.	  Det	  går	  självklart	  inte	  att	  veta	  
om	  6-‐7	  åringarna	  och	  föräldrarna	  gjorde	  detta	  medvetet.	  Vad	  jag	  kan	  se	  visar	  inte	  resultaten	  
att	  barn	  och	  vuxna	  har	  svarat	  lika	  på	  resten	  av	  frågorna.	  	  
	  
Vilken	  kunskap	  visar	  min	  undersökning	  att	  6-‐7	  åringar	  och	  deras	  föräldrar	  har	  om	  trumpet?	  
Det	  är	  svårt	  att	  dra	  slutsatser	  om	  hela	  den	  svenska	  populationen	  då	  respondenterna	  inte	  
riktigt	  når	  upp	  till	  att	  utgöra	  ett	  representativt	  urval.	  Resultaten	  av	  denna	  studie	  borde	  därför	  
istället	  som	  tidigare	  nämnts,	  betraktas	  som	  tendenser.	  Tendenser	  jag	  hittade	  är	  att	  barn	  och	  
vuxna	  på	  olika	  sätt	  har	  noterat	  att	  trumpeten	  existerar	  och	  vet	  vad	  trumpet	  är.	  	  
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5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  resultaten	  av	  undersökningen	  och	  valet	  av	  metod.	  Vidare	  diskuteras	  
de	  nya	  frågor	  som	  arbetet	  väckt	  samt	  dess	  eventuella	  betydelse.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  
Forskningsfrågorna	  i	  denna	  undersökning	  var:	  
	  

• Vad	  vet	  6-‐7	  åringar	  och	  deras	  föräldrar	  om	  instrumentet	  trumpet?	  	  
• Vilka	  föreställningar	  har	  de	  om	  instrumentet	  trumpet?	  

	  
Resultaten	  visar	  att	  de	  flesta	  barn	  och	  vuxna	  vet	  vad	  en	  trumpet	  är.	  Några	  kända	  musiker	  idag	  
på	  trumpet	  verkar	  det	  dock	  inte	  finnas	  många	  av	  hos	  den	  här	  undersökningens	  respondenter.	  
Detta	  är	  också	  resultat	  som	  överensstämmer	  med	  vad	  SMoK	  fick	  fram	  i	  sin	  
undersökning:	  ”Under	  diskussionerna	  om	  musikaliska	  förebilder	  visade	  det	  sig	  att	  många	  
hade	  svårt	  att	  namnge	  några	  musiker”	  (SMoK,	  2002,	  s.	  49).	  Trots	  att	  respondenterna	  i	  SMoKs	  
undersökning	  var	  aktiva	  i	  kulturskolan,	  vilket	  inte	  var	  fallet	  i	  föreliggande	  studie,	  synes	  
resultaten	  alltså	  vara	  jämförbara.	  Holmberg	  (2010)	  och	  Ziehe	  (1989)	  tror	  att	  medias	  utbud	  
påverkar	  negativt	  på	  många	  traditionella	  instrument	  som	  inte	  hittar	  en	  plats	  i	  media.	  Trumpet	  
kan	  anses	  vara	  ett	  av	  dessa	  traditionella	  instrument	  som	  inte	  får	  mycket	  uppmärksamhet	  i	  
medier	  idag	  och	  respondenterna	  får	  kanske	  därför	  svårt	  att	  namnge	  kända	  musiker.	  	  
	  	  
De	  föreställningar	  barn	  och	  vuxna	  har	  om	  trumpet	  framkommer	  ganska	  tydligt	  i	  den	  här	  
undersökningen.	  55	  procent	  av	  barnen	  och	  54	  procent	  av	  vuxna	  svarade	  mittemellan	  på	  frågan	  
om	  hur	  det	  verkar	  vara	  att	  spela	  trumpet.	  När	  jag	  tittade	  närmare	  på	  resultaten	  hittade	  jag	  att	  
21	  av	  34	  barn	  har	  svarat	  lika	  med	  sina	  föräldrar	  på	  denna	  fråga.	  Det	  kan	  också	  vara	  så	  att	  
föräldrarna	  har	  tagit	  efter	  och	  svarat	  lika	  med	  sina	  barn,	  eller	  tvärtom.	  Oavsett	  är	  dessa	  
resultat	  intressanta	  då	  SMoK	  visade	  i	  sin	  undersökning	  att	  barns	  val	  av	  instrument	  påverkas	  
mest	  av	  föräldrarna	  och	  familjen	  (SMoK,	  2002).	  Ericsson	  (2002)	  kommer	  fram	  till	  att	  
ungdomars	  musikintresse	  oftast	  startar	  i	  hemmet	  och	  att	  det	  är	  musikmiljön	  hemma	  som	  har	  
betydelse	  för	  huruvida	  ungdomar	  tycker	  det	  är	  naturligt	  att	  syssla	  med	  musik.	  Att	  så	  många	  
barn	  svarar	  lika	  med	  sina	  föräldrar	  kan	  därför	  verka	  naturligt.	  Holmberg	  (2004)	  fick	  i	  sin	  
avhandling	  en	  bild	  av	  att	  mammorna,	  mycket	  oftare	  än	  papporna,	  påverkade	  sina	  barn	  att	  
börja	  spela	  ett	  instrument.	  I	  min	  studie	  har	  hela	  26	  av	  de	  33	  föräldrarna	  som	  svarat	  varit	  
mammor,	  något	  som,	  om	  vi	  tar	  utgångspunkt	  i	  Holmbergs	  studie,	  visar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
veta	  vad	  föräldrar,	  och	  då	  kanske	  särskilt	  mammor,	  tycker	  om	  trumpet.	  I	  Ericsson	  (2002)	  kom	  
dock	  det	  motsatta	  fram,	  att	  pappor	  påverkade	  mest.	  Det	  går	  därför	  inte	  att	  säga	  något	  om	  
vilken	  av	  föräldrarna	  som	  påverkar	  mest	  i	  alla	  situationer.	  De	  allra	  flesta	  6-‐7	  åringar	  i	  Arvika	  
har	  nog	  inte	  provat	  trumpet	  än	  och	  tycker	  hellre	  inte	  det	  verkar	  tråkigt	  att	  spela	  trumpet.	  
Majoriteten	  av	  respondenterna	  i	  min	  undersökning	  tycker	  det	  verkar	  mittemellan	  roligt	  och	  
tråkigt	  att	  spela.	  Det	  visade	  sig	  i	  Johnsson	  och	  Krantz	  (2007)	  undersökning	  att	  barn	  som	  hade	  
provat	  instrument	  hade	  många	  flera	  åsikter	  om	  vilka	  instrument	  som	  var	  coola	  eller	  töntiga	  
att	  spela.	  En	  förklaring	  till	  varför	  så	  många	  i	  min	  undersökning	  svarar	  att	  det	  verkar	  vara	  
mittemellan	  att	  spela	  trumpet	  kan	  bero	  på	  att	  de,	  till	  skillnad	  från	  respondenterna	  i	  Johnssons	  
och	  Krantz	  studie,	  kanske	  inte	  har	  provat	  trumpet	  än.	  
	  
Johnsson	  och	  Krantz	  (2007)	  fann	  i	  sin	  undersökning	  att	  elever	  inte	  har	  så	  många	  fördomar	  
ifråga	  om	  ålder	  och	  kön	  när	  det	  gällde	  trumpetspel.	  	  Jag	  hittade	  hellre	  inga	  tydliga	  fördomar	  i	  
denna	  fråga.	  Det	  fanns	  dock	  en	  uppfattning	  om	  att	  fler	  killar	  spelar	  trumpet	  än	  tjejer,	  men	  
majoriteten	  av	  barnen	  tror	  ändå	  att	  lika	  många	  killar	  som	  tjejer	  spelar.	  Om	  vi	  endast	  tolkar	  
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resultaten	  av	  6-‐7	  åringarnas	  svar	  på	  frågan	  om	  ålder	  och	  trumpetspel	  bara	  utifrån	  
svarsfrekvensen	  av	  varje	  alternativ,	  kan	  det	  se	  ut	  som	  att	  trumpet	  anses	  vara	  ett	  
ungdomsinstrument.	  	  
	  
Att	  inte	  flera	  av	  föräldrarna	  kryssade	  i	  alla	  svarsalternativen	  på	  frågan	  om	  ålder	  och	  
trumpetspel,	  får	  mig	  att	  tro	  att	  frågan	  tolkades	  olika	  av	  respondenterna.	  Jag	  tror	  det	  kan	  vara	  
så	  att	  några	  respondenter	  har	  svarat	  på	  i	  vilken	  ålder	  de	  tror	  det	  är	  vanligast	  att	  spela	  
trumpet.	  Detta	  kan	  jag	  dock	  inte	  veta	  säkert.	  En	  oklarhet	  i	  undersökningens	  frågeställning	  kan	  
således	  föreligga	  här.	  	  
	  
Enligt	  SMoK	  (2002)	  påverkar	  föräldrar	  och	  familj	  sina	  barns	  val	  av	  instrument	  medan	  
ungdomar	  ofta	  väljer	  utifrån	  sina	  idoler	  och	  förebilder.	  Både	  Ericsson(2002)	  och	  Holmberg	  
(2004)	  hittade	  att	  föräldrar,	  syskon	  och	  andra	  i	  omgivning	  har	  stor,	  kanske	  störst,	  betydelse	  
för	  valet	  att	  börja	  spela	  ett	  instrument.	  Ericsson	  (2002)	  menar	  också	  att	  om	  det	  förekommer	  
musik	  eller	  musicerande	  inom	  familjen,	  kommer	  barnet	  se	  det	  som	  normalt	  att	  själv	  syssla	  
med	  musik.	  Ett	  flertal	  av	  6-‐7	  åringarna	  i	  denna	  undersökning	  har	  personer	  i	  sin	  omgivning	  
som	  spelar	  trumpet.	  Även	  om	  dessa	  personer	  inte	  är	  idoler	  eller	  kända	  musiker	  kan	  de	  mycket	  
väl	  få	  till	  följd	  att	  de	  börjar	  med	  trumpet.	  En	  förebild	  kan	  också	  vara	  en	  kompis	  eller	  någon	  
annan	  person	  barnen	  känner	  till	  som	  får	  trumpet	  att	  verka	  intressant.	  	  
	  
Så	  som	  resultatet	  visar	  fick	  internet	  som	  informationskälla	  tydligt	  lägre	  frekvens	  än	  de	  andra	  
alternativen	  från	  båda	  barn	  och	  vuxna.	  En	  möjlig	  förklaring	  kan	  vara	  att	  vi	  oftast	  väljer	  själva	  
vad	  vi	  vill	  se	  på	  internet.	  På	  TV	  och	  radio	  är	  utbudet	  varierat	  för	  att	  träffa	  en	  bred	  publik	  och	  
då	  ökar	  kanske	  chansen	  för	  att	  vi	  kommer	  se	  eller	  höra	  saker	  vi	  annars	  skulle	  missat.	  Affärer,	  
bilder	  eller	  arbetsplatser	  är	  kanske	  inte	  platser	  där	  vi	  väntar	  oss	  att	  se	  en	  trumpet,	  men	  dessa	  
ställen	  synes	  också	  bidra	  till	  ökad	  uppmärksamhet	  av	  trumpet.	  Holmberg	  (2010)	  tror	  att	  
internet	  är	  ett	  viktigt	  verktyg	  för	  ungdomars	  identitetsskapande.	  Att	  så	  få	  respondenter	  i	  min	  
undersökning	  svarar	  att	  de	  har	  sett	  eller	  hört	  trumpet	  på	  internet	  skulle	  kunde	  betyda	  att	  
trumpet	  går	  miste	  om	  mycket	  viktig	  popularitet	  och	  marknadsföring.	  Mina	  respondenter	  kan	  
dock	  inte	  anses	  vara	  ungdomar	  än	  så	  det	  är	  svårt	  att	  säga	  om	  resultaten	  hade	  visat	  det	  samma	  
i	  en	  undersökning	  med	  lite	  äldre	  respondenter.	  	  
	  
I	  resultaten	  svarade	  26	  av	  33	  föräldrar	  att	  de	  kunde	  vända	  sig	  till	  musikskolan	  om	  de	  ville	  
börja	  spela	  trumpet.	  Om	  kulturskolan	  gjorde	  en	  marknadsundersökning	  liknande	  denna	  
studie,	  hade	  det	  varit	  en	  viktig	  information.	  Den	  som	  erbjuder	  en	  produkt	  eller	  tjänst	  vill	  
självklart	  också	  att	  dennes	  varumärke	  är	  det	  första	  kunden	  tänker	  på	  i	  samband	  med	  
produkten.	  Utifrån	  resultaten	  här	  i	  denna	  studie	  tycker	  jag	  dock	  att	  trumpeten	  klarar	  sig	  bra.	  
Samtidigt	  tycks	  trumpeten	  vara	  ett	  stycke	  under	  den	  status	  en	  trumpetlärare	  kunde	  önskat	  
sig.	  	  

5.2	  Metoddiskussion	  
Denna	  studie	  har	  sina	  begränsningar.	  En	  är	  att	  frågeundersökningar	  gör	  det	  svårt	  att	  få	  
tilläggsinformation	  från	  respondenterna,	  det	  är	  också	  vanligt	  med	  högt	  bortfall	  på	  
enkätundersökningar.	  I	  en	  redan	  stressande	  vardag	  tror	  jag	  att	  enkäter	  inte	  prioriteras	  av,	  som	  
i	  detta	  fall,	  föräldrarna.	  Jag	  tror	  också	  lärarna	  påverkar	  hur	  många	  som	  svarar.	  På	  Hagaskolan	  
svarade	  13	  av	  14	  barn	  medan	  det	  på	  de	  andra	  skolorna	  var	  under	  50	  procent	  svarsfrekvens.	  
Skillnaden	  här	  var	  att	  läraren	  på	  Hagaskolan	  la	  enkäten	  i	  en	  veckomapp	  ihop	  med	  andra	  
viktiga	  papper.	  Detta	  kan	  ha	  bidragit	  till	  att	  eleverna	  och	  föräldrarna	  tog	  enkäten	  mer	  på	  allvar.	  	  
	  
Jag	  anser	  egentligen	  att	  både	  intervjuer	  och	  enkäter	  kunde	  fungerat	  bra	  när	  det	  gäller	  min	  
undersökning.	  Intervjuer	  hade	  låtit	  mig	  ställa	  frågor	  om	  vilka	  TV-‐program	  respondenterna	  har	  
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sett	  trumpeten	  i,	  varför	  det	  verkar	  tråkigt	  eller	  roligt	  att	  spela	  trumpet	  osv.	  I	  en	  enkät	  ställs	  
samma	  frågor	  till	  alla	  respondenter	  vilket	  ger	  mig	  möjlighet	  att	  genomföra	  statistiska	  
jämförelser	  av	  resultaten.	  Enkätformen	  som	  metod	  var	  därför	  det	  som	  jag	  valde	  i	  detta	  fall.	  	  	  	  
	  
Nu	  i	  efterhand	  ser	  jag	  några	  saker	  jag	  kunde	  gjort	  annorlunda.	  Då	  jag	  har	  jämfört	  föräldrar	  och	  
barns	  resultat	  borde	  det	  kanske	  ha	  stått	  i	  infobladet	  att	  den	  vuxna	  skulle	  svara	  på	  sin	  enkät	  
innan	  han	  eller	  hon	  hjälpte	  barnet.	  På	  det	  sättet	  skulle	  det	  kunna	  undvikas	  att	  respondenterna	  
påverkar	  varandras	  svar	  för	  mycket.	  
	  
På	  frågan	  om	  var	  de	  hade	  sett/hört	  trumpeten	  någonstans,	  hade	  jag	  på	  de	  första	  enkäterna	  
bara	  skrivit	  sett	  och	  inte	  hört.	  Detta	  skulle	  kunna	  uppfattas	  på	  felaktigt	  sätt	  när	  ett	  av	  
svarsalternativen	  är	  radio.	  Därför	  ändrade	  jag	  till	  sett/hört	  på	  när	  jag	  lämnade	  ut	  enkäter	  på	  
Styckåsskolan	  och	  Hagaskolan.	  Respondenterna	  på	  Gateskolan	  verkar	  inte	  ha	  missuppfattat	  
denna	  fråga	  ändå.	  
	  
Hur	  många	  respondenter	  som	  redan	  har	  provat	  trumpet	  vore	  också	  intressant	  att	  veta.	  Jag	  har	  
frågat	  hur	  många	  som	  spelar	  trumpet	  men	  det	  är	  inte	  det	  samma	  som	  att	  ha	  provat	  en	  gång.	  
Hur	  många	  som	  tycker	  det	  verkar	  roligt	  eller	  tråkigt	  att	  spela	  trumpet	  kunde	  då	  sätts	  i	  ljus	  av	  
detta.	  Hur	  många	  av	  respondenterna	  som	  skulle	  vilja	  spela	  trumpet	  borde	  kanske	  också	  varit	  
med	  som	  en	  fråga	  för	  att	  ytterligare	  belysa	  detta	  område.	  	  	  
	  
Uppsatsens	  styrka	  ligger	  ändå	  i	  att	  alla	  respondenterna	  har	  svarat	  på	  hela	  enkäten.	  Ingen,	  
förutom	  kanske	  föräldrarna	  när	  det	  gäller	  frågan	  om	  ålder	  och	  trumpetspel,	  verkar	  heller	  ha	  
missuppfattat	  något,	  så	  jag	  räknar	  med	  att	  frågorna	  var	  tydliga.	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  
Olika	  hypoteser	  formades	  när	  jag	  analyserade	  resultaten.	  Jag	  fick	  också	  många	  nya	  frågor.	  	  	  
Det	  vore	  till	  exempel	  intressant	  att	  veta	  i	  vilket	  TV-‐program	  barnen	  har	  sett	  en	  trumpet.	  Pippi	  
Långstrump	  spelar	  visst	  trumpet	  och	  jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  en	  del	  barn	  kanske	  har	  börjat	  spela	  
på	  grund	  av	  henne.	  	  Att	  så	  få	  barn	  kände	  till	  någon	  känd	  trumpetare,	  tyder	  kanske	  ändå	  på	  att	  
det	  inte	  finns	  så	  många	  förebilder	  på	  detta	  instrument	  just	  nu.	  Föräldrarna	  i	  studien	  kände	  till	  
en	  hel	  del	  trumpetare	  inom	  jazz,	  men	  det	  var	  sådana	  personer	  som	  hade	  sin	  karriärtopp	  för	  
mycket	  länge	  sedan	  eller	  som	  kanske	  inte	  lever	  längre.	  Kanske	  kan	  detta	  tyda	  på	  att	  trumpet	  
är	  ett	  instrument	  som	  fick	  mera	  uppmärksamhet	  förr?	  	  
	  
Vuxna	  i	  denna	  undersökning	  tänker	  sig	  att	  trumpet	  oftast	  spelas	  av	  män,	  vilket	  är	  något	  som	  
inte	  förvånar	  mig.	  Kvinnliga	  trumpetstjärnor	  börjar	  kanske	  komma	  fram	  i	  mer	  utsträckning	  
nu,	  men	  fram	  tills	  nu	  har	  det	  nog	  ändå	  varit	  mest	  män	  som	  spelar	  trumpet.	  Varför	  det	  är	  på	  
detta	  viset	  kan	  jag	  ju	  inte	  säga	  säkert,	  men	  jag	  tror	  att	  nästan	  alla	  musikinstrument	  har	  varit	  
mansdominerade	  genom	  historiens	  gång.	  Kvinnor	  har	  helt	  enkelt	  inte	  fått	  samma	  möjligheter	  
som	  män	  genom	  tiderna.	  Att	  barn	  i	  min	  undersökning	  inte	  verkar	  se	  denna	  könsfördelning	  
gläder	  mig	  dock.	  Kanske	  det	  har	  skett,	  eller	  är	  på	  väg	  att	  ske	  en	  förändring	  i	  synsättet	  hos	  
människor,	  eller	  så	  har	  barn	  bara	  inte	  sett	  tillräckligt	  många	  trumpetare	  för	  att	  märka	  någon	  
skillnad?	  
	  
Som	  blivande	  musiklärare	  känns	  det	  betryggande	  att	  så	  många	  barn	  ändå	  har	  sett	  en	  trumpet	  
inom	  musikskolans	  verksamhet.	  Musikskolan	  uppfattas	  således	  ha	  en	  tydlig	  roll	  som	  
förmedlare	  av	  instrumentalundervisning.	  Detta	  bekräftas	  också	  av	  att	  så	  många	  föräldrar	  
svarade	  att	  de	  visste	  att	  de	  kunde	  kontakta	  musikskolan	  om	  trumpetundervisning.	  
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5.4	  Arbetets	  betydelse	  
Denna	  studie	  är	  baserad	  på	  saker	  som	  händer	  i	  samhället	  vid	  just	  denna	  tidpunkt.	  Olika	  
former	  av	  privatisering	  i	  kommunerna	  sker	  idag	  på	  ett	  flertal	  områden,	  även	  inom	  musik-‐	  och	  
kulturskolor.	  Det	  kan	  därför	  mycket	  väl	  komma	  en	  dag	  då	  musiklärare	  måste	  göra	  reklam	  för	  
sig	  själva	  och	  då	  kan	  marknadsundersökningar	  komma	  att	  vara	  av	  vikt.	  En	  
marknadsundersökning	  ger	  kunskap	  om	  kunder,	  i	  detta	  fall	  de	  som	  eventuellt	  kan	  komma	  att	  
intressera	  sig	  för	  att	  spela	  trumpet.	  Vad	  tycker	  då	  barn	  i	  allmänhet	  om	  trumpet?	  Och	  i	  vilka	  
forum	  ska	  den	  som	  önskar	  göra	  reklam	  för	  sin	  trumpetundervisning	  visa	  sig	  för	  att	  nå	  dessa	  
barn?	  Den	  här	  undersökningen	  söker	  inte	  reda	  på	  alla	  svar,	  men	  den	  visar	  ett	  sätt	  att	  starta	  en	  
marknadsundersökning.	  Mitt	  examensarbete	  verkar	  vara	  det	  första	  som	  gör	  en	  studie	  
liknande	  en	  marknadsundersökning	  för	  musikinstrument.	  Om	  det	  verkligen	  är	  så,	  anser	  jag	  
att	  vi	  ligger	  långt	  efter	  våra	  konkurrenter	  inom	  idrott	  och	  dylika	  verksamheter.	  	  	  
	  
Studien	  har	  visat	  mig	  hur	  jag	  kan	  få	  kunskap	  om	  det	  som	  behövs	  för	  att	  utveckla	  och	  anpassa	  
mig	  till	  marknaden	  inom	  musikundervisning.	  Jag	  tror	  resultaten	  också	  ger	  användbar	  
information	  till	  andra	  trumpetlärare,	  trots	  undersökningens	  begränsade	  omfattning.	  

5.5	  Vidare	  forskning	  
I	  min	  utbildning	  på	  Musikhögskolan	  Ingesund	  har	  jag	  lärt	  mycket	  om	  bland	  annat	  metodik	  och	  
spelteknik,	  och	  detta	  har	  gjort	  mig	  bra	  på	  att	  undervisa.	  Men	  det	  jag	  verkligen	  saknat	  är	  
statistik	  som	  till	  exempel	  visar	  hur	  våra	  undervisningsmetoder	  påverkar	  elevantal.	  
Frågeundersökningar	  liknande	  den	  här	  kunde	  visat	  på	  vissa	  statistiska	  resultat	  som	  skulle	  
kunna	  hjälpa	  oss	  att	  forma	  en	  bättre	  undervisning.	  Varför	  väljer	  vissa	  barn	  fotboll	  eller	  sång	  
framför	  trumpet?	  Vilken	  musik	  gillar	  barn?	  Vilka	  saker	  tycker	  barn	  är	  häftiga	  och	  varför?	  Det	  
finns	  så	  många	  frågor	  vi	  kan	  ställa	  till	  våra	  potentiella	  kunder	  men	  också	  till	  de	  som	  redan	  är	  
våra	  kunder.	  Här	  nedan	  har	  jag	  gjort	  en	  lista	  på	  några	  av	  de	  frågor	  jag	  skulle	  vilja	  ha	  svar	  på	  i	  
kommande	  studier:	  	  
	  

• Vad	  tycker	  våra	  potentiella	  och	  befintliga	  kunder	  om	  trumpet	  jämfört	  med	  andra	  
instrument	  och	  aktiviteter?	  	  

• Vad	  har	  de	  kunder	  som	  slutar	  för	  förklaring	  till	  att	  de	  slutar?	  	  
• Vet	  barn	  och	  vuxna	  om	  att	  trumpet	  och	  andra	  orkesterinstrument	  nästan	  alltid	  finns	  

med	  i	  filmmusik?	  
• Vad	  kan	  vi	  lära	  oss	  av	  våra	  konkurrenter	  vad	  gäller	  teknisk	  utveckling	  och	  

marknadsföring?	  	  
• Vad	  fick	  våra	  nuvarande	  kunder	  att	  börja	  spela	  trumpet?	  	  

	  
Svaren	  kommer	  kanske	  att	  bidra	  till	  en	  bättre	  verksamhet	  med	  flera	  kunder	  därför	  att	  vi	  vet	  
vad	  våra	  kunder	  vill	  ha.	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1.	  	  Infoblad	  

Infoblad	  
	  
	  
Jag	  heter	  Andreas	  Aasen	  och	  går	  sista	  året	  på	  musiklärarutbildningen	  

på	  Ingesund.	  

	  

Jag	  skriver	  mitt	  examensarbete	  som	  är	  en	  studie	  av	  vad	  barn	  och	  deras	  

föräldrar	  vet	  om	  trumpeten	  och	  dennas	  användning	  i	  dag.	  

	  

Syftet	   med	   studien	   är	   helt	   enkelt	   att	   ta	   reda	   på	   om	   trumpeten	   är	  

välkänd	  bland	  barn	  och	  vuxna	  i	  dag.	  

	  

För	  att	  genomföra	  min	  undersökning	  har	   jag	  gjort	   två	  enkäter,	   en	   till	  

dig	  och	  en	  till	  ditt	  barn.	  

Barnets	  enkät	  fylles	  i	  med	  hjälp	  av	  dig	  eller	  en	  annan	  vuxen.	  

Enkäten	  är	  kort	  och	  lätt	  att	  svara	  på!	  

	  

Deltagandet	   är	   frivilligt	   och	   ni	   kommer	   vara	   helt	   anonyma	   i	  

undersökningen.	  

Tack	  för	  er	  medverkan!	  
	  
Andreas	  Aasen	  
Musikstuderande	  
Musikhögskolan	  Ingesund	  
Kyrkogatan	  27	  
671	  31	  Arvika	  
Mobil:	  0725776220	  
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Bilaga	  2.	  Enkät:	  6-‐7	  åringar	  

Enkät	  
	  
Kön:	  Flicka	  	   	  	  Pojke	  	  	  	  
	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ja   Nej  
1)	  Vet	  du	  vad	  en	  trumpet	  är?	  	  	  
Om du har svarat ja går du vidare till fråga 3 och de resterande 
frågorna. Om du svarat nej besvarar du endast fråga 2 nedan.	  
	  

2) Skulle du vilja veta mer om detta	  
instrument?	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                                    Ja    Nej	  
3) Spelar du trumpet?	  
	  
	  
	  

4) Var har du sett en trumpet någonstans?	  
	  

Tv                             Radio             Konsert      	  
Internet           Inte sett/hört       	  
(kryssa i flera boxar om du vill)	  
	  

Annat:	  	  	   	   	   	   	   	  
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5) Känner du till                                        Ja    Nej	  
någon som spelar trumpet?	  
	  

Om ja, minns du vad den personen heter?  	  
	  

Namn på personen:                     	  
	  
	  

6) Tycker du att det verkar vara roligt eller tråkigt att 
spela trumpet?	  
	  

          Roligt       Mittemellan           Tråkigt	  
	  
	  
	  

7) Vilka tror du spelar trumpet?                   	  
Unga som jag     Vuxna som mina föräldrar	  
	  

Ungdomar       Pensionärer     	  

 (kryssa i flera boxar om du vill)	  
	  
	  

8) Tror du flest flickor eller pojkar spelar trumpet?	  
	  

Flickor/kvinnor      Pojkar/män     Lika många	  
	  

Tack för din medverkan!	  
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Bilaga	  3.	  Enkät:	  Vuxna	  

Enkät	  
	  
Kön:	  Kvinna____	  	  	  	  	  	  Man____	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ja	  	  	  Nej	   	  
1)	  Vet	  du	  vad	  en	  trumpet	  är?	  	  	  
Om du har svarat ja går du vidare till fråga 3 och de resterande 
frågorna. Om du svarat nej besvarar du endast fråga 2 nedan.	  
	  

2) Skulle du vilja veta mer om detta	  
instrument?	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  

                                                                    Ja    Nej	  
3) Spelar du trumpet?	  
	  
	  
	  

4) Var har du sett en trumpet någonstans?	  
	  

Tv                             Radio             Konsert      	  
Internet           Inte sett/hört       	  
(kryssa i flera boxar om du vill)	  
	  
Annat:       	  
	                  	  
	  

5) Känner du till                                        Ja    Nej	  
någon som spelar trumpet?	  
	  

Om ja, minns du vad den personen heter?  	  
	  

Namn på personen:                     	  
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6) Tycker du att det verkar vara roligt eller tråkigt att 
spela trumpet?	  
	  

          Roligt       Mittemellan           Tråkigt	  
	  
	  
	  

7) Vilka tror du spelar trumpet?                   	  
          Barn                                       Vuxna   	  
	  

  Ungdomar                    Pensionärer   	  

 (kryssa i flera boxar om du vill)  	  
	  
	  
	  

8) Tror du flest flickor eller pojkar spelar trumpet?	  
	  

Flickor/kvinnor  Pojkar/män     Lika många          	  
	  
	  

9) Vet du vart eller till vem,	  
du ska vända dig om du vill ha           	  	  	  	  Ja    Nej	  
mer information om trumpetspel?	  
	  

Om ja, ange gärna här:       	  

	  
Fria kommentarer:	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  
        	   	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
Tack för din medverkan!	  	  

 

  

  

   

 

  

 


