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Syftet med denna studie är att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom viljan 
att fortsätta musicera år efter år. Fokus ligger vid blåsorkestern och blåsinstrumentalister, de 
äldre instrumentalisterna i orkestern. Studien är avgränsad till att vara en positiv undersökning 
av motivation i samband med musicerande, främst musicerande i grupp.   
 
Uppsatsen handlar om olika motivationsfaktorer som verkar motiverande för att hålla intresset 
för att musicera vid liv, detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer. Efter arbetet med 
studien har tre olika motivationsfaktorer växt fram, social motivation, motivation genom 
personlig utveckling samt musikalisk motivation. Motivationsfaktorerna bygger på faktorer 
som ungdomar pratar om enligt Minda Birgestam och Rebecka Källner (2011), det sociala, 
personlig utveckling och den musikaliska upplevelsen. Uppsatsen är deduktiv och jag har 
använt resultatet för att se om dessa faktorer fungerar som motivation.  
 
Motivationsfaktorerna jag ser i resultatet är det sociala, den personliga utvecklingen och det 
musikaliska. Det sociala genom att tillhöra en gemenskap och känna en tillhörighet, den 
personliga utvecklingen genom att få växa som människa och utveckla sina kunskaper inom 
instrumentet och det musikaliska genom musikaliska upplevelser. Det musikaliska blir även 
en motivation därför att intresset för musik är stort. Den musikaliska motivationen ligger till 
grund för den sociala motivationen och den personliga utvecklingen, samtidigt som den 
bygger på dessa faktorer. 
 
 
 
  
 



	  

FÖRORD 
Jag vill tacka alla som stöttat mig i mitt uppsatsskrivande.  
 
Min mor som peppat mig genom att påpeka att jag snart är klar efter 9,5 år av musikstudier. 
Min sambo som stått ut med att jag suttit vid datorn dag ut och dag in. Min syster Clara 
behöver även hon ett tack, för att hon står ut med att hjälpa mig med mitt språk i texten.  
 
Ett tack vill jag även rikta till min handledare för hjälp med litteratur, hur jag ska tänka, vilka 
delar jag borde dra mer i osv. Sedan ett tack till alla medkamrater under grupphandledningen 
som kommenterat och lett mig på rätt spår. Inte minst måste jag tacka mina tre fantastiska 
informanter som gett mig deras livshistoria inom musiken. Tack för att jag fick ta del av den 
och använda mig av den i min studie. 
 
Tack!  
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INLEDNING 
Musik har alltid varit en stor del i mitt liv från det att jag började spela tvärflöjt som liten, till 
att jag började musicera i orkester och liknande sammanhang. För mig är blåsorkestern en 
viktig del av mitt musicerande och en av anledningarna till att jag fortsatt musicera, därför att 
det alltid varit kul att åka till musikskolan, träffa vänner och musicera tillsammans. Jag tror 
och hoppas att jag kommer fortsätta att musicera resten av mitt liv, att motivationen ska 
fortsätta leda mig fram i olika musicerande sammanhang.  
 
Blåsorkestern är för mig ett tillfälle där jag får träffa andra personer, pröva kunskap 
tillsammans med andra och musicera tillsammans, ett tillfälle där jag får ny kunskap och får 
bekräftelse på kunskap jag redan har. Jag vill ge mina framtida elever samma motivation som 
jag haft i känslan av att tillhöra en gemenskap och i känslan av att känna sig behövd vid 
tillfällen där jag fått musicera med andra personer. När jag var ny elev och fick börja i 
blåsorkestern var detta för mig motivation till att fortsätta att spela, genom att jag ville öva för 
att utvecklas och vara på samma nivå som de andra. Jag tror att detta stärkte mitt intresse för 
att musicera. Blåsorkestern har gett mig en social motivation, en plats att träffa vänner och 
möta nya personer i olika åldrar.  
 
Det ämne jag brinner för är motivation till att fortsätta musicera. Uppsatsen kommer att 
fokusera på personer som haft intresse av att musicera under sitt liv, personer i 
pensionsåldern. Studien strävar efter att undersöka vad som gett informanterna motivation till 
att fortsätta musicera. Hur började de musicera? Kan anledningen till musicerandet bero på 
olika motivationsfaktorer? Har de prövat sig fram eller var det en slump att de fastnade vid 
sitt instrument? Hur såg musikskolan ut när de började med sina instrument jämfört med 
idag?  
 
Utifrån personliga tankar om musicerande i grupp och vilken roll den haft i min uppväxt och 
utveckling finns ett intresse av att se hur andra personer tänker om musicerande i grupp. Jag 
hoppas att arbetet med denna studie kan vara en hjälp i mitt framtida yrke med att motivera 
elever till att skapa ett starkt intresse till att musicera. Jag önskar via uppsatsen få ett verktyg 
för att i mitt framtida yrke kunna stärka mina elevers intresse att musicera. 
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PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
Tidigare har Minda Birgestam och Rebecka Källner (2011) gjort en studie om viktiga faktorer 
ungdomar nämner kopplat till att musicera i grupp. Fokus i denna studie ligger på 
blåsorkestern och bland de äldre musikerna i orkestern. En övergripande avsikt med studien är 
att se vilka motivationsfaktorer som kan finnas för att ge kunskap om vad motivation är och 
se hur den kan användas av instrumentalpedagoger i sin undervisning med fokus på 
undervisningen i musik-/kulturskolan. Vilka olika motivationsfaktorer finns och kan verka 
vara betydelsefulla för musikanter i blåsorkester för att ge motivation till att fortsätta 
musicera? 
 
Syftet är således att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom viljan att fortsätta 
musicera år efter år.   
 
Frågeställningar jag har är;  

- Vad ger det dessa personer att musicera år efter år, i orkester och andra sammanhang?  
- Vilka motivationsfaktorer har funnits för dessa informanter?  

 

Avgränsning 
Min vilja med studien är att visa på positiva delar med musicerande i olika sammanhang. En 
avgränsning blir alltså att jag inte nämner något av de negativa delar som musicerande i olika 
sammanhang också kan ha. Jag har även genom mitt urval begränsat mig till blåsorkestern 
och blåsinstrumentmusiker.    
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I denna del kommer jag att nämna tankar om vad motivation är och vilka olika delar som kan 
finnas i begreppet motivation. Till att börja med visar jag vilka tankar som fanns när 
musikskolan grundades, jämfört med dagens musik-/kulturskola, eftersom informanterna 
började musicera och har sin bakgrund i den tidiga musikskolan.  
 

Musik-/kulturskolans historik och nutid 
Den kommunala musikskolan startade i de flesta kommuner under 1940-talet enligt Sveriges 
musik och kulturskoleråd (Sveriges musik- och kulturskoleråd 2013). Under 1960- talet växte 
den kraftigt och blev då allmänt förekommande i kommunerna. Innan de utvecklades till 
kommunala musikskolor fick ungdomar möjlighet till instrumentalundervisning genom olika 
platser där musik fanns tillgängligt exempelvis i bruksmusikkårer, läroverk, kyrkan och 
militärmusiken. Vid god ekonomi i familjen fanns det även möjlighet till privatundervisning. 
Målet skriver SMOK var att med en kommunal musikskola ge möjlighet till alla barn att 
utveckla kunskaper inom ett instrument eller sång, oavsett ekonomiska, kulturella eller sociala 
bakgrunder. Sveriges starka folkbildningstanke om att genom utbildningsinsatser kunna 
stärka människors möjlighet att förändra och påverka sina egna livsvillkor, fanns även med i 
musikundervisningen. Tanken var att ge barn en positiv fritid (Sveriges musik- och 
kulturskoleråd 2013).  
 
Dagens musik-/kulturskolor är inte längre sammanhållna enligt Sveriges musik- och 
/kulturskoleråd utan styrs av olika lokala kommunala beslut. En sammanfattning av de mål 
som finns idag på olika musik-/kulturskolor enligt SMOK skulle kunna vara följande; Musik-
/kulturskolan ska ge kunskap i musik och utveckla elevens färdighet, för att hjälpa eleven att 
utveckla en glädje i musiken. Musik-/kulturskolan ska bidra till lokal tillväxt och utveckling 
samt även stärka det lokala kulturlivet. Den ska även bidra till den obligatoriska skolans 
utveckling genom att stärka de estetiska läroprocesserna (Sveriges musik- och kulturskoleråd 
2013). På Sveriges musik- och kulturskoleråds hemsida läser man att:  
 

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening med 
uppgift att verka för en tillgänglig, effektivt arbetande och högkvalitativ musik-/kulturskola i Sverige. 
(http://smok.se/om-smok/stadgar)  

 
Frågan om varför kulturskolor är viktiga idag kan enligt Kristina Holmberg (2010) verka 
självklara för de personer som har att göra med musik-/kulturskolan. För många är det inte 
lika självklart. Behövs verkligen musik-/kulturskolan idag när det finns många andra olika 
sätt att få lektioner och kunskap på än musik-/kulturskolan, genom gratis lektioner på 
youtube, gratis musik på spotify och gratis noter på internet? Enligt Holmberg är musik-
/kulturskolan till för att ungdomar ska få lära sig och vara med om de estetiska 
uttrycksämnena, den finns till för att ge ett meningsfullt fritidsintresse.  
  

Vad är motivation och varför behövs den?  

Personlighet och motivation  
De val vi gör i livet handlar enligt Ole Fredrik Lillemyr (2007) om vilka tidigare erfarenheter 
och upplevelser vi har och det är dessa som bildar vår motivation. De erfarenheter och 
upplevelser vi går in i väljer vi sedan genom de motivationer vi har. Upplevelserna och 
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erfarenheterna blir sedan till betydelse för hur vi utvecklar vår personlighet. Detta menar 
Lillemyr beror på att vi går in i erfarenheter och upplevelser genom den motivation vi har, 
den finns alltid med oss och styr oss i olika riktningar. Det blir till en cirkel, vi väljer något på 
grund av motivation som sedan hjälper till att stärka motivationen, genom nya upplevelser. 
Sedan menar även Lillemyr att graden av det personen får ut av erfarenheten beror på styrkan 
av motivationen. Med detta menar Lillemyr att de val vi gör formar vår personlighet och vår 
självuppfattning och får betydelse för hur vi kommer att agera i olika situationer. Det vi har 
en stark motivation till menar han har inflytande på hur vi utvecklas, tänker och känner.  
 

Behov, drivkraft och motiv 
Lillemyr (2007) förklarar att bakom motivationen finns tre begrepp som motivationen bygger 
på: behov, drivkraft och motiv. Det finns ett behov bakom de val vi gör, en drivkraft som får 
oss att vilja fortsätta och ett motiv som säger något om vad vi är motiverade till. Motivationen 
kan vara belönande, tillfredställande, engagerande och den kan även vara utvecklande. Det 
finns alltid ett behov, en drivkraft och ett motiv till det vi vill göra och likaså bakom det vi tar 
avstånd till. Lillemyr menar alltså att motivation är det som inspirerar oss, det vi vill göra och 
det vi dras till.  
 

Kunskap om motivation för lärande 
Motivation är svårt att förklara menar Lillemyr (2007), då det är ett komplext fenomen. Det är 
personligt och syns inte vilket gör det svårt att begripa. Eftersom att motivationen är viktig 
när det gäller våra val i livet är det viktigt att veta vad motivationen är, vad som är 
motiverande för varje person. Detta för att ge en förståelse för varför personer gör som de gör. 
Lillemyr menar att det är viktigt att veta vad vi är motiverade och varför, inte att vi endast har 
vetskap om att motivation finns, men varför. Han menar även att kunskap om vad 
motivationen är ger vetskap om styrkan och drivkraften bakom motivationen. Detta för att det 
är motivationen som ger oss viljan till handling och tänkande och som leder till kunskap och 
färdighet. Kunskapen om detta menar Lillemyr bör finnas för att pedagogen ska kunna ge 
eleven en bra undervisning och nå ett gott resultat. Han menar att motivationen är framförallt 
viktig för lärande och personlig utveckling i områden som är viktiga för oss personligen.  
 
Lillemyr (2007) förklarar motivation som att den beskriver och förklarar våra intressen, våra 
initiativ, våra val, intensiteten i vad vi gör, uthålligheten i vad vi gör och kvaliteten av det vi 
gör. Det är motivationen som gör att vi väljer att lägga vår tid och kraft på våra val. 
Motivationen får en avgörande roll i vad vi lär oss och hur vi utvecklas, Lillemyr menar att 
kunskap om motivation är viktig för att vi ska kunna använda oss av den i undervisning. 
Enligt John Steinberg (2013) behöver elever som drivs av lust och vilja pedagogens hjälp, 
eleven behöver känna att pedagogen lägger ner sin själv i arbetet och att den förstår elevens 
tankar. Eleven vill känna entusiasm, den vill inte lära av någon som inte visar att den älskar 
det den gör, vilket syns i pedagogens sätt att undervisa och vara. Denna entusiasm 
tillsammans med en bra struktur leder enligt Steinberg till kunskap hos eleven. Holmberg 
(2010) frågar sig om elever ser musik-/kulturskolan främst som en mötesplats. Om det är 
fallet ligger stor vikt i pedagogens arbete vid det sociala. Det blir en del i pedagogens uppgift, 
att lära ut det den ska samtidigt som en del blir det sociala. Detta kan behövas för att få 
elevens uppmärksamhet, vilken behövs för att ett lärande ska ske. Steinberg menar att bra 
pedagoger som får sina elever att lära sig och ta till sig kunskap är de som har lärt sig att om 
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relationer inte fungerar, fungerar ingenting. Barn tar till sig kunskap av pedagoger som 
undervisar med en vilja, har ett stort engagemang och som visar att de vill att eleverna ska 
lära sig. De tänker framåt och utbildar sina elever i personliga egenskaper som kan hjälpa dem 
i framtiden. Exempel på sådana egenskaper är ansvar, kreativitet, framförhållning och 
samarbete (Steinberg 2013).  
 

Inre och yttre motivation 
Begreppet motivation är stort och innehåller många delar. Inom motivationslitteraturen delas 
motivation in i två delar, den inre och den yttre motivationen (Lillemyr 2007, Deci & Richard 
2008). Deci och Ryan (2008) skriver om Self-Determination Theory (Självbestämmande 
teori) där de tar upp skillnaden av den autonoma självstyrande motivationen och den 
kontrollerande motivationen. De skiljer på olika typer av motivation där det viktiga är 
kvalitén av motivationen inte mängden, på grund av att nå andra mål i och med motivationen 
som psykiskologiska mål, välbefinnande, kreativitet och en djupare förståelse. Det centrala i 
denna teori skriver de är skillnaden mellan den autonoma och den kontrollerade 
motivationen. Den autonoma motivationen som Deci och Ryan skriver om handlar om den 
inre och den yttre motivationen, där människor kan identifiera sig och integrera sig själv i den 
aktivitet de är i. När det är viljan som styr vad personen är motiverad till, då blir motivationen 
autonom. Den autonoma menar de tenderar att leda till en bättre psykologisk hälsa och 
effektivare prestation. Den tenderar även att leda till uthållighet och en strävan mot 
hälsosammare beteenden. Den kontrollerade motivationen som de skriver om handlar även 
om en inre och yttre motivation men då med något som styr förutom viljan, exempelvis lärare 
och föräldrar. Där är individen under kontroll genom någon annan och eleven tvingas att 
tänka, känna och uppföra sig på ett vist sätt. 
 
Lillemyr (2007) förklarar inre och yttre motivation genom endast inre och yttre motivation. 
När vi gör något utifrån oss själva och av eget initiativ handlar det enligt Lillemyr om den 
inre motivationen. Den inre motivationen jämför han med ett barns lek, hur de är engagerade 
och involverade och gör allt för att det de leker ska bli till verklighet. Leken är under kontroll 
och de bestämmer själva eller i överensstämmelse med andra vad som sker och främst vad 
som ska göras. Med den yttre menar Lillemyr att det är något som påverkar oss utifrån, någon 
eller något. När den yttre motivationen finns med i din personlighet och du själv har 
kontrollen över ditt val och du kan identifiera dig med ditt val menar Lillemyr att den yttre 
motivationen är självvald och blir en nästintill inre motivation.  
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Teoretiska utgångspunkter 
I denna del visar jag på olika delar som kan verka motiverande enligt litteraturen. Jag har valt 
tre delar, social motivation, motivation genom personlig utveckling och musikalisk motivation. 
Dessa tre rubriker har kommit fram genom Minda Birgestam och Rebecka Källners (2011) 
uppsats där de synliggör vilka faktorer ungdomar pratar om när det handlar om att vilja vara 
med i en grupp, det sociala, personlig utveckling och den musikaliska upplevelsen. Mina 
tankar är att dessa faktorer skulle kunna verka som motivation.  
   

Social motivation 
En ensemble kan definieras på följande sätt enligt Leif Johansson (2005), flera individer som 
musicerar tillsammans, är beroende av varandra, tillhörighet, delar normer som rör 
gemensamma intresse, påverkar varandra, upplever gruppen som belönande och strävar mot 
gemensamma mål. För att trivas i en ensemble och känna att dessa delar, som han menar 
definierar en ensemble finns, beror på hur gruppens klimat ser ut menar Johansson, vilket kan 
vara antingen ett stödjande klimat eller ett försvarsinriktat klimat. Det stödjande leder till en 
vänlig attityd, trivsel, gemensam problemlösning, trygghet och i stort sett positivitet. Det 
försvarsinriktade klimatet leder till en plats där gruppens medlemmar är på sin vakt, känner 
rädsla, svartsjuka, negativ kritik och andra negativa faktorer. Ensemblens klimat har en stor 
påverkan på hur ensemblen kommer att lyckas med att nå sina mål (Johansson 2005). Enligt 
Lillemyr (2007) är det i ett gruppsammanhang det blir tydligast hur vi ser på oss själva, 
exempelvis när vi delar i ett socialt sammanhang som blåsorkestern. Det andra tänker om oss 
har stor betydelse för hur vi ser på oss själva och om vi är nöjda med oss själva, betyder 
mycket för om vi får inspiration och energi av att vara tillsammans med andra, eller tvärtom, 
det är detta som är social motivation. Enligt Lillemyr finns inget tvivel om att det är en nära 
förbindelse mellan självuppfattning och social självuppfattning och att detta är viktiga 
faktorer i den sociala motivationen, den som ser positivt på sig själv har bättre grunder till att 
skapa sociala relationer. Det avspeglas på hur andra ser på dig, genom värderingar och tankar.  
 
En stor del i att delta i grupp är enligt Birgestam och Källner (2011) är chansen till att träffa 
nya människor. En del i detta kan exempelvis vara pausen under övningen där det finns 
möjlighet att prata med de andra. Denna paus menar de även kan ses som en möjlighet till 
avslappning och återhämtning. De menar att det är en gemenskap att träffas och musicera 
tillsammans, att skapa musik tillsammans. Lillemyr menar även att en del i den sociala 
motivationen är att få möjlighet att göra val och lösningar tillsammans. Om det blir positivt 
kan det leda till exempelvis trivsel i undervisning, trivsel i sig ökar chansen till kunskap och 
ökad förståelse.  
 
Lillemyr (2007) menar att tillfredställelse av en social tillhörighet är en av de viktigaste 
förutsättningarna för att utveckla en god självuppfattning som i sin tur lägger grunden för den 
sociala motivationen. Det typiska för en social motivation är att man blir motiverad utifrån 
olika sociala mål. Den sociala motivationen är starkt sammankopplad med vår 
självuppfattning och med vår inre motivation. Den handlar om motivation när vi ska göra 
saker med andra och om inflytande från andra. Lillemyr menar att den största grunden till att 
utveckla en god social motivation ligger i förskola, skola, utbildning och yrkeslivet. Olika 
behov som den sociala motivationen hänger på är självständighet, behovet av att känna sig 
kompetent och behovet av tillhörighet. Vid tillfredställelse av dessa behov uppstår en trivsel 
som leder till glädje och stimulans.  
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Motivation genom personlig utveckling 
Motivation handlar enligt Lillemyr (2007) i stor grad om hur vi ser på oss själva, om 
självförståelse. Det vi är intresserade och motiverade till kommer att utveckla vår 
personlighet. När motivationen sker inifrån oss själva, det vill säga är en inre motivation blir 
handlingen styrd av vår självbild. Det är till uppgift för pedagoger att inte bara tänka på hur 
de kan motivera, utan att även fråga sig hur de kan ge verktyg till eleverna för att de ska bli 
motiverade. Detta skriver Lillemyr är en av de mest grundläggande motivationsfrågorna som 
vi kan ha när det gäller barn och ungdomar i skolverksamhet idag. Det gäller alltså för 
pedagoger att skapa villkor i undervisningen för att ge eleverna möjlighet till att motivera sig 
själva. Det som hör samman med jaget som motivation och drivkraft är hur stark 
motivationen blir. När personen själv är huvudkällan till motivationen visar det sig att 
engagemanget blir starkare. Precis som Deci och Ryan (2008) skriver är det när motivationen 
kommer från oss själva och är autonom som kunskapen och viljan blir starkast. Lillemyr 
menar att om vi i skolan kan bidra till att den inre motivationen får stärkas kommer eleverna 
att bli mer engagerade och lära sig mer. Som pedagog handlar det mycket om att stärka 
elevernas självuppfattning. När elevens självuppfattning stärks bidrar detta till att elevens 
personlighet utvecklas och som Lillemyr skriver hör personlighet och motivation ihop, styrks 
personligheten stärks även elevens olika motivationer.  
 
Enligt Robert Schenck (2000) har vi som instrumentalpedagoger nöjet att få vara med och 
dela glädje och gemenskap på ett nära håll, både i undervisning och i gruppsammanhang med 
exempelvis blåsorkestern. Framstegen hos eleverna kan bli till en inspirationskälla och 
banden med eleven kan bli oerhört starka, vilket även innebär ett stort ansvar. Pedagoger 
måste se till att elevernas minnen från musik-/kulturskolan blir till positiva minnen. 
Självförtroendet hos eleven kan bli förstört och lägga en negativ bild över att musicera eller 
också kan självförtroendet stärkas och ge positiva minnen. Musik kan beröra på djupet och 
det är därför som det är vårt ansvar att se till att undervisningen blir positiv. Elever bör tycka 
att det är kul att komma till musik-/kulturskolan. Pedagoger får dock inte endast prioritera det 
roliga menar Schenck då detta kan leda till att elever tröttnar, de får inte vara rädda för att 
förena den tekniska utvecklingen med det roliga. När eleven blir duktig lär den sig bättre och 
snabbare och då blir undervisningen roligare. När eleven tycker att undervisningen är rolig 
går det bättre och bättre menar Schenk. Birgestam och Källners (2011) undersökning visas att 
en stor del i den personliga utvecklingen är det tekniska. Det tekniska utvecklas efterhand och 
är en viktig del för att vilja delta. Personlig utveckling handlar enligt dem om teknik, 
exempelvis sångteknik, intonation, hålla tempo, nyansering och gehör.  

Musikalisk motivation 
Birgestam och Källner (2011) skriver att en viktig faktor är den musikaliska upplevelsen. De 
menar att viktiga delar i det musikaliska är att lyssna på varandra, att utmanas, att lita på 
varandra och att skapa musik tillsammans. Holmberg (2010) nämner att stor motivation ligger 
i valet av musik. När pedagoger försöker att motivera eleverna genom att välja ”deras” musik. 
Problemet blir då att den musiken kan vara för svår för eleverna, vilket leder till en förenkling 
av musiken och där i försvinner motivationen.   
 
Ett mål som nämns i deras olika intervjugrupper är konserter, vikten av att få ett mål att rikta 
sig mot under repetitionerna, för att ge repetitionerna betydelse. Konserter leder enligt 
Schenck (2000) till att man får prestera och visa sin kunskap. Konserter kan även enligt 
Schenck leda till en positiv framgång hos eleverna, att de blir inspirerade till att fortsätta och 



	   8	   	  

	   	   	  
	  

längtar tills nästa lektion, det ger en känsla av att jag kan. Resultatet kan även bli omvänt och 
leda till en känsla av negativitet men när känslan av att jag kan finns blir upplevelsen positiv 
oavsett hur det går. Enligt Schenck kan detta bero på att i vissa fall går det för fort, jag kan 
känslan måste få växa sig stark. Han menar att vi måste bli duktigare på att inte vara rädda för 
att fastna i vissa stadier lite längre, vi behöver inte slussa eleverna vidare direkt de klarat ett 
avsnitt. Nästa avsnitt kan bli för svårt och jag kan känslan försvinna. Lillemyr (2007) menar 
att det handlar om att lyckas att prestera; jag kan, jag vill och jag kan få till det. Han skriver 
om känslan av att vara kompetent, att det är en stor del i motivationen. Känslan av att klara av 
olika uppgifter och att ha tron på sig själv att jag kan, bidrar till en inre tillfredställelse. Detta 
får en stor betydelse för motivationen. Det leder till positiv känsla av att klara något.  
 
 

Sammanfattning  
Motivation är enligt Lillemyr (2007) en viktig del i vårt liv, den ligger bakom alla våra val 
och erfarenheter. Den kan vara en inre motivation och den kan vara en yttre motivation. 
Enligt Deci och Ryan (2008) kan motivationen utöver att vara inre och yttre även vara 
autonom eller kontrollerad.  
 
Motivation kan ske på olika plan, den kan vara en social motivation som sker i ett 
gruppsammanhang. Enligt Lillemyr kan gruppsammanhanget visa på hur stark vår motivation 
till intresset är och även visa på hur stark vår självkänsla är. Motivation kan även ske genom 
utveckling, tekniskt och teoretiskt som Birgestam och Källner (2011) skriver och personligt 
som Lillemyr skriver genom hur vi bygger på vår självförståelse. Motivation kan även ske 
genom en musikalisk upplevelse, exempelvis ett konsert tillfälle som enligt Schenk (2000) 
kan stärka eller stjälpa känslan av jag kan.    
 
Begrepp jag kommit i kontakt med genom min litteratur är de faktorer Birgestam och Källner 
(2011) nämner; den musikaliska upplevelsen, personlig utveckling och det sociala. Dessa tre 
faktorer kommer jag att använda i arbetet av informationen från informanterna. Andra 
begrepp jag tar med mig vidare från litteraturen är Lillemyrs (2007) begrepp om vad som 
ligger bakom motivation; drivkraft, behov och motiv. Jag vill även se om informanternas 
motivation varit en inre eller yttre motivation, har den varit som Deci och Ryan (2008) 
skriver autonom eller kontrollerad?  
 
 
  



	   9	   	  

	   	   	  
	  

METOD 
För att få tankar om motivation från informanterna valde jag att göra kvalitativa intervjuer. 
Enligt Runa Patel och Bo Davidsson (2011) sker valet av en kvalitativ eller kvantitativ metod 
i vad studien ska ge för resultat. I valet av en kvalitativ metod finns enligt Patel och 
Davidsson möjlighet att få svar på människors upplevelser och tankar. Valet av metod beror 
på att jag vill få ut en berättelse av informanterna, inte ett rent svar, jag ville få en berättelse 
där jag själv fick se vad som verkat motiverande för dem. Mina tankar var att de möjligtvis 
inte själva visste helt och hållet vad deras motivation varit. Intervjuerna var uppbyggda med 
en låg strukturering samt en låg standardisering, detta för att gå ett öppet samtal med stort 
utrymmet för informanterna. Med låg strukturering menas att personen som svarar får ett stort 
utrymme i att svara på frågorna, frågorna är öppna. Med låg standardisering menas att frågor 
ställs i den ordning som känns rätt för stunden, det finns ingen färdig ordning. 
 

Urval 
Urvalet av informanter till studien grundades i vilken sorts av personer som kunde ge svar på 
frågorna jag hade. Urvalet skedde i tre olika steg. Första steget var min egen tanke om vilka 
människor jag ville undersöka, vilket var människor i pensionsåldern som spelar 
blåsinstrument och som har musicerat livet genom. Steg två var att hitta en blåsorkester där 
jag kunde få tag i dessa personer. Jag gjorde ett bekvämlighetsval genom att jag valde en 
orkester jag nyligen börjat i där jag viste att den sortens av personer jag sökte fanns. När jag 
funnit denna blåsorkester skickades ett e-postmeddelande till ordföranden i blåsorkestern med 
ett bifogat meddelande, se bilaga ett, som jag bad honom skicka till passande personer. Sista 
steget var informanterna själva. De fick svara på mitt meddelande om det önskade delta eller 
inte.  
 

Studiens genomförande 
De två huvudfrågorna informanterna fick var; Hur var det när du började med musik? samt 
Vad har blåsorkestern och att spela instrument gett dig som person genom livet? Frågorna 
valdes därför att jag tänkte att de kunde ge mig den berättelsen jag ville få, deras livs 
musikhistoria, varför de spelat, hur de började, hur de fortsatt. Jag valde att inte ställa en ren 
fråga om motivation därför att jag tänkte att detta kommer komma fram i deras berättelser. 
Informanterna var dock medvetna om att grunden i studien handlar om motivation. Min tanke 
var att få berättelser som visade på deras känslor kring musik och musicerande. 
  
Intervjuerna hölls på tre olika platser, detta på grund att att få till tider som passade både mig 
och informanten. Precis som Patel och Davidsson (2011) förespråkar började intervjuerna 
med en förklaring av syftet med studien. Intervjuerna spelades in med hjälp av 
mobiltelefonens röstinspelning, även detta förklarades innan vi började intervjun. När jag 
tryckte på inspelningen ställdes första frågan, sedan var intervjuerna igång. En del följdfrågor 
ställdes men jag försökte vara tyst och låta dem berätta, för att få deras ”äkta” historia.  
 
Det inspelade materialet transkriberades ordagrant för att sedan skrivas ihop till en läsbar text. 
Sedan har jag sökt efter olika faktorer som jag haft i åtanke som kunnat förklara vad deras 
motivation varit. Faktorerna jag sökte efter var, social motivation, personlig utveckling och 
musikalisk motivation. Dessa faktorer valde jag därför att jag ville undersöka om de faktorer 
Birgestam och Källner (2011) kom fram till att ungdomar nämnde, det sociala, den 
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musikaliska upplevelsen och den personliga utvecklingen, även kunde verka som motivation. 
Faktorerna sökte jag genom olika linjer; varför, motivation, historik och orkester. Jag har 
därför jobbat deduktivt med mitt material, vilket innebär att jag letat efter faktorer jag tidigare 
läst om i Birgestam och Källners uppsats. Nationalencyklopedin förklarar deduktiv-metod 
”som det vetenskapliga sättet att logiskt härleda satser ur allmänna lagar eller axiom” 
(Nationalencyklopedin [deduktiv metod]). Axiom förklarar de som ett självklart sant 
påstående. De ”allmänna lagar” jag då använt mig av är de faktorer jag nämnde ovan.     
 

Etik 
Mitt meddelande till informanterna formades enligt vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer (2002); informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, meddelandet finns med som bilaga ett. Där informerade jag enligt 
informationskravet om syftet med intervjun och enligt konfidentialitetskravet att det kommer 
vara en anonym intervju samt att materialet behandlas konfidentiellt. Information om att 
deltagandet var frivilligt nämndes inte i meddelandet, syftet var att de som var intresserade 
fick en chans att svara på mitt meddelande och om intresse inte fanns svarade de inte. Innan 
intervjuerna påbörjades förklarade jag varför intervjuerna behövdes spela in och frågade om 
det var okej att intervjun spelades in. De frågade även om de får läsa uppsatsen och när den 
ska vara klar. De kommer att få ett exemplar skickat till sig när den är klar någon gång runt 
årsskiftet. Namnen på informanterna är fiktiva och har ingen koppling till informanternas 
egentliga namn.  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras i två delar; en resultatpresentation och en resultatanalys där 
informanternas tankar analyseras mot litteraturen.   
 

Resultatpresentation 

Sven 
Sven är en fritidsmusiker som spelar saxofon som vid tio års ålder började spela blockflöjt på 
musikskolan. Efter blockflöjt började han spela klarinett, upplägget var lektion en gång i 
veckan och läxor där emellan. Han hade även grupplektioner med en kompis och blev snabbt 
intresserad av musik. Fortsättningsvis började han i en blåsorkester och fortsatte sedan i flera 
olika orkestrar och ensembler via musikskolan. Vid sidan av detta höll han även på med 
dansmusik, där han spelade saxofon, vilket inte var populärt hos klarinettläraren. Musikskolan 
vid denna tid var klassiskt inriktad och i den genren passade klarinett bättre, spelade man 
saxofon ansågs det att klarinettekniken förstördes. Genom dansmusiken tjänade han ganska 
bra med pengar, när han fick prioritera vid familj och alla olika musikgrupper blev det familj 
och dansmusik, eftersom det var ett kul sätt att tjäna extra på. Han lämnade då musikskolan 
och dess verksamhet. Efter några år tog han ett uppehåll på två år med att spela, men började 
sedan igen när ett storband startades. Genom åren har han musicerat på olika sätt och i olika 
konstellationer, men har oftast varit med i något sammanhang där han getts tillfälle att 
musicera. Han musicerar även nu efter pensionen med gamla vänner och är tillbaka i sin 
gamla orkester.  
 
Frågan kom när han var yngre om att söka till musikhögskolan, men det intresset fanns inte 
hos honom. Han säger att det kan bero på att självförtroendet var dåligt och att han inte trodde 
på att han skulle kunna bli någon framstående musiker och lärare vile han inte bli då han 
ansåg att musiklärarna inte var intresserade av musik.  
 
Valet av instrument tror Sven är kopplat till hans far, även hans far var fritidsmusiker och 
spelade gitarr. Gitarr och piano undervisades inte på musikskolan och valet stod mellan 
blockflöjt och mandolin, för att senare kunna bli blåsare fick han börja med blockflöjt. Han 
tror att valet blev blåsinstrument för att hans far ville detta. Redan då tror han att han var jazz 
intresserad, fast även det kan ha varit hans far. Han började sedan även spela saxofon, vilket 
berodde på att det passade sig bättre i dansmusik. Dansmusiken fick honom även till att börja 
spela tvärflöjt, för att kunna variera sig. Han började även spela fagott, fagotten däremot blev 
han tilldelad, därför att det saknades en fagottist i elevorkestern.    
 
Från att han började spela fick han musicera tillsammans med vänner. Han säger att han tror 
han hade tur, som hade många vänner som också var intresserade av musik. I folkskolan 
startade de upp en Kajsavarg-orkester, en orkester där alla instrument passar och alla får vara 
med, med hjälp från musiklärarinnan. De hade även en lokal som var tillgängligt för dem till 
att repetera i med orkestern. Även efter hans uppehåll var det vännerna som fick honom att 
börja igen, genom att ett storband startades. Nu som pensionär spelar han åter igen 
tillsammans med sina gamla barndomsvänner, vilka han alltid har haft kontakten med.  

 
Vi har sagt i kompisgänget att det är tur vi inte höll på med fotboll,  
då hade vi vart rökta för 30 år sedan. 
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Sven utrycker flera gånger hur han alltid har tyckt om att lyssna och spela musik, främst 
jazzmusiken. Han tycker om att spela ny musik och se hur musiken kan utvecklas. Därför har 
han alltid tyckt om folkmusiken och världsmusiken, som han anser liknar jazzen en hel del. 
Musiken säger han har gett honom otroligt mycket, ett sätt att kommunicera och en enorm 
social kunskap. Den har gett honom en kunskap i att agera i grupp, att anpassa sig efter andra 
och att sätta sig in i ett sammanhang. Att det inte alltid är jag själv som är viktig, utan att det 
är gruppen som är det viktiga och att bidra till att den lyckas. Man får även lära sig att ta kritik 
och hur den används och inte minst lära sig hur man står på scen framför andra. Vilket han 
säger att han har haft stor nytta av i sitt jobb. Orkestern och att spela i grupp är enormt 
fostrande anser han, det ger en personlig utveckling. Glädjen i att musicera tillsammans 
hjälper till att ta sig igenom de jobbiga stunderna anser han. Det ger mycket glädje, det väger 
upp mot slutet oavsett. När han växte upp menar Sven att hans far var en stor 
motivationskälla, dels hade de samma intresse, jazzmusiken och de spelade båda instrument.  
Samtidigt trodde aldrig hans far att han skulle lära sig musik. Både hans far och hans 
folkskollärarinna tyckte att han sjöng bedrövligt och kopplade detta till att han skulle vara 
omusikalisk. Vilket blev en sporre för honom att motbevisa.  
 

Magnus 
Magnus är en valthornspedagog som började med blockflöjt, han berättar att beroende på vad 
man ville fortsätta med senare fick man välja blockflöjt innan blåsinstrument eller mandolin 
innan stråkinstrument. Efter året med blockflöjt började han spela trumpet. Detta höll han på 
med i ungefär tio år, fram till hans lärare frågade om han inte kunde tänka sig att byta till 
valthorn på grund av att det saknades en valthornist i elevorkestern, vilket han därmed gjorde. 
Efter folkskolan och årskurs nio började han studera på industriskolan och jobbade även där i 
några år, innan han gjorde lumpen. Efter lumpen ansåg hans lärare att han borde söka till 
musikhögskolan. Han åkte dit och sökte, trots en liten incident med utgång skadad läpp efter 
en tackling under en fotbollsmatch. Tidigare hade han varit på musikhögskolan på en 
sommarkurs och han tror att detta var anledningen till att han blev godkänd och kunde studera 
på musikhögskolan. Där läste han till valthornspedagog. Samtidigt som han läste de sista åren 
där kombinerade han studier med att jobba. Han började med timmar, som blev halvtid, som 
blev fast anställning och sen blev han kvar.  
 
Magnus kommer inte ihåg varför det blev som det blev med instrumentvalet, men att hålla på 
med musik har varit allt för honom. Det var det han gjorde, en kväll utan något på 
musikskolan var ovanligt och som han säger, det gav honom abstinens.   

 
Jag hade att göra varje kväll, ungdomssymfonikerna, blåsorkester, lektion och teorilektion. De kvällar 
något var inställt fick man abstinensbesvär, vad ska jag göra nu?  

 
Hans första tankar kring orkestern när han började där var att det var torrt och tråkigt. 
Eleverna gick in salen stämde sitt instrument och spelade. Under pausen satt eleverna nästan 
helt för sig själva utan att umgås. Han gör jämförelser till ett fotbollslag, där de delar 
omklädningsrum, spelar över hela planen, pratar med alla och har match. Han vill få orkestern 
att komma dit. Hans ambition med orkestern och kulturskolan är att den ska ge mycket mer, 
mer än att bara spela. Den ska knyta band och ge en gemenskap. Detta har han jobbat med 
under åren, genom att åka på orkester resor, läger och turnéer med orkestrarna. Allt för att ge 
eleverna en chans att upptäcka det han alltid känt, den stora vikten utav att vara med i en 
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gemenskap där man hör hemma. Ord som kommer upp under intervjun är kul, gemenskap, 
band, kontakt mm… Han anser inte att alla måste hålla på med musik, men det eleven gör 
måste vara kul, det ska ge positiva minnen. Han anser att utan gemenskapen betyder inte 
orkestern någonting, då är den tillbaka i början med att bara spela tillsammans en gång i 
veckan och inte umgås. Han säger i intervjun att ibland känns det som att han lurar eleverna 
till att fortsätta spela, genom att de får vara med i orkestern och knyter band där. 
Gemenskapen leder i sin tur till att de vill fortsätta musicera.  
 

Stefan 
Stefan har jobbat i orkester på amatörnivå, men främst haft musiken som en betydelsefull 
hobby. Han började spela klarinett när han var runt 12-13 år, senare än vanligt på grund av att 
han inte viste vad han ville spela men hans syskon spelade instrument och även hans pappa, 
farbror och farfar. Musikintresset fanns där men han viste inte riktigt vad han ville. Efter 
redan 2-3 år efter att han börjat spela sitt instrument fick han börja i musikskolans 
ungdomsorkester och fortsatte sedan till de större musikkårerna runt omkring där han bodde. 
Han flyttade till Göteborg och jobbade där vid spårvagnsmusiken, vilket innebar att han 
spelade orkester två dagar i veckan och körde spårvagn övriga arbetsdagar. Under fritiden i 
Göteborg spelade han även i andra musikkårer, t.ex. hemvärnet och polisens musikkår. Senare 
började han studera uppåt i landet och där fanns ingen amatörorkester, de ansåg att det räckte 
med regionmusiken. Han och några vänner letade då reda på en orkester i närheten för att få 
musicera. När han senare flyttade igen, för sista gången, valde han delvis stad för att han viste 
att de hade en bra blåsorkester. Den har han nu varit med i, i skriver tid ganska exakt 31 år.   
 
Musikintresset fanns och viljan att spela ett instrument, men valet tog lite tid för honom och 
därför började han lite senare än sina syskon, som började redan vid 6 års ålder. Eftersom han 
började spela långt upp i åldern behövde han inte spela blockflöjt, som var vanligt vid denna 
tid om man skulle spela blåsinstrument, utan fick börja på instrumentet direkt. Hans intresse 
låg egentligen vid saxofonen, men på grund av att musikledaren på musikskolan, som var den 
enda läraren där, inte tyckte om saxofon blev det klarinett.   

 
Vår musikledare spelade esskornett och tyckte inte riktigt om saxofon, vilket jag egentligen ville spela. 
Så de fick bli klarinett. 
 

När de senare började utveckla musikskolan i hans hemstad blev hans far anställd som 
saxofonlärare, efter att ha gått en del sommarkurser och då fick Stefan äntligen börja med 
saxofon.  
 
Stefan har alltid sökt sig till ställen att få spela med andra personer, för att han anser att det är 
en fantastisk upplevelse att få spela tillsammans. Genom att flytta till ”rätt” stad och genom 
att åka några mil för att ta sig till ett tillfälle att musicera. Han säger att det ger en social 
samhörighet att musicera och träffa likasinnade människor. Han berättar hur han blir 
avslappnad när han kommer till orkester repetitioner, hur han får koppla bort vardagen och 
bara vara. Under en period berättar han, var han nära att ”gå in i väggen”, och då innebar 
orkesterrepetitionerna att han fick sudda bort det jobbiga för en stund och må bra. Även om 
det bara blir under några timmar en gång i veckan. När han lyssnar på musik säger han att han 
lyssnar på klanger, harmonier och melodier, sångtexten däremot den har han aldrig förstått sig 
på. Detta förklarar varför han tycker om just blåsorkester, där sångare sällan används utan det 
är melodier och klanger som är det viktiga.  
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Resultatanalys  
I denna del kommer jag att analysera det presenterade resultatet. Vilka drivkrafter, behov och 
motiv har funnits? Har de haft en inre eller yttre motivation, autonom eller kontrollerad? 
Detta under de olika motivationsfaktorerna jag tidigare använt mig av. 
 
I resultatet framkommer en ytterligare motivationsfaktor som jag inte lägger någon vikt vid, 
då jag deduktivt använt mig utav social motivation, motivation genom personlig utveckling 
och musikalisk motivation. Motivationsfaktorn som jag fann utöver detta var en ekonomisk 
motivationsfaktor, då valet mellan två grupper fanns och valet blev gruppen där det fanns en 
ekonomisk vinning. Utöver det har jag sett att informanternas motivation gått att placera in 
faktorerna jag analyserat resultatet med.  
 

Social motivation 
Det som alla informanterna har gemensamt är den stora vikten av att tillhöra en social 
gemenskap. Detta förtydligas genom Lillemyr (2007) som menar att det inte finns någon 
annan plats där det blir tydligare i hur vi ser på oss själva som i ett gruppsammanhang. Om vi 
har en god självbild och är nöjda med vad vi presterar leder det till en positiv energi att 
musicera i grupp. Är självkänslan låg kan musicerande i grupp leda till negativitet och stjälpa 
självbilden ytterligare. Informanterna nämner även vikten av att tillhöra en gemenskap för sitt 
eget välmående, att känna att jag hör hemma och jag hör till en grupp, känna sig behövd. 
Precis som jag kan känslan som Schenck (2000) nämner som leder till en bra självbild och 
som leder till en ökad trivsel. När jag kan känslan blir starkare bidrar detta till att stärka den 
inre motivationen, det hjälper motivationen att bli autonom. Ryan och Deci (2008) förklarar 
att när det är viljan som styr och viljan stärks genom självbilden, sker den inre autonoma 
motivationen.     
 
En annan del i den sociala motivationen är gemenskapen. Magnus menar att det viktigaste ett 
musicerande sammanhang kan ge är positiva minnen. Positiva minnen i att musicera 
tillsammans med andra leder till att motivationen stärks. Detta resultat stärks genom Lillemyr 
(2007) som även säger att relationer stärks i gruppen vid positiva minnen. Även Schenk 
(2000) skriver om vikten av att skapa positiva minnen, för att ge en motivation för att 
fortsätta. Positiva minnen som stärker självförtroendet som i sig leder till ökad kunskap. När 
relationer stärks och positiva minnen bildas stärks även den inre motivationen. Relationen kan 
ses som den yttre autonoma motivationen som Deci och Ryan (2008) skriver om, en relation 
som ligger i informantens intresse område som hjälper informantens motivation genom att 
stärka den inre motivationen.   
 
Den sociala motivationen går även att koppla till den autonoma inre motivationen som Deci 
och Ryan (2008) nämner genom att vara en motivation som kommer genom känslan av att 
vara på rätt plats. Informanterna nämner vikten av att ha haft vänner att musicera med och att 
ha vänner att musicera med. Detta har för alla varit en stor del av motivationen till att fortsätta 
musicera. Birgestam och Källner (2011) nämner vikten av gemenskap under övningarna där 
deltagarna får tillfälle att skapa relationer och lära känna likasinnade personer. Detta menar 
Magnus är viktigt, att tillhöra en social gemenskap med likasinnade personer. Han säger att 
tillhöra en gemenskap med likasinnade människor leder till en plats där han får slappna av 
och vara sig själv. Den platsen och tiden blir till en stunds avkoppling, en stund där han får 
släppa sina tankar och bara vara och musicera. Detta blir motiverande för honom genom att 
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känna att han hör hemma. Den autonoma inre motivationen som enligt Deci och Ryan bygger 
på din vilja, blir starkare när behovet hos personen växer. Stefan som känner att det är en 
viktig del i hans motivation att vara bland likasinnade människor känner ett starkt behov av 
detta. Lillemyr skriver att bakom motivet finns ett behov, ett motiv och en drivkraft. För 
Stefan finns ett behov av att vara bland likasinnade människor, drivkraften är att han mår bra 
utav att vara på den platsen och motivet säger oss att han är motiverad av att vara i en 
gemenskap bland likasinnade människor.  
 
Den yttre motivationen som Lillemyr samt Deci och Ryan skriver om handlar om när något 
eller någon påverkar vår motivation utifrån, antingen kontrollerande eller autonomt. Den yttre 
motivationen i informanternas sociala motivation är en autonom motivation och stärker den 
inre motivationen och hjälper den att växa sig starkare och bli till en autonom inre motivation. 
Sven sa att det är bra att de valde ett intresse som de kunnat hålla på med hela livet, vilket 
dels visar på vikten av vänner att musicera med och på en gemenskap som kan vara genom 
hela livet. Vännerna blir här en del i den yttre autonoma motivationen hos informanten. De 
hjälper Sven att växa i sin motivation till att musicera och håller även motivationen vid liv.   
 

Motivation genom personlig utveckling  
Informanterna har nämnt att de blev motiverade till att fortsätta spela därför att de lärde sig 
tekniken snabbt och förstod noterna. Detta blir en motivation genom att känna sig duktig. 
Resultatet stärks genom Schenck (2000) som skriver om jag kan känslan och den känslan är 
viktig för kunskap och inlärning, en yttre motivation genom att någon lär informanterna 
tekniken och noterna. Deci och Ryan skriver att den yttre kan vara antingen autonom eller 
kontrollerad och genom att vara i skolundervisning blir den kontrollerad samt autonom då det 
är via i en frivillig skola inom informantens intresseområde. Deras instrumentalpedagoger har 
genom att vara en yttre kontrollerad motivation hjälpt dem i rätt steg mot utveckling. 
Motivation blir enligt Lillemyr (2007) till en cirkel där pedagoger får till uppgift att se till att 
denna motivationscirkel vidgas och blir vidare istället för att stanna i storlek eller minska. Ett 
sätt att öka denna cirkel av motivation när det gäller musik kan vara precis som Birgestam och 
Källner (2011) skriver, genom att utveckla tekniken hos eleven. Lillemyr (2007) skriver att 
motivation leder till personlig utveckling, genom vilka upplevelser och erfarenheter vi väljer 
att ta del av. En del som informanterna tar upp är den fostrande delen vilken kan kopplas ihop 
med personlig utveckling. Att musicera i grupp leder till kunskap att anpassa sig till andra och 
att fungera i en social tillhörighet. Den fostrande delen informanterna pratar om är en 
kontrollerad yttre motivation, det de lär sig blir till en belöning, genom att bli duktigare. Deci 
och Ryan (2008) skriver att den kontrollerade yttre motivationen har en belöning eller 
liknande. Drivkraften som Lillemyr pratar om blir här att vilja utvecklas och behovet finns för 
att vara på samma nivå som resten. 
 

Musikalisk motivation 
Musikintresset har informanterna med sig hemifrån, från musikintresserade 
familjemedlemmar. Stefan kommer inte direkt ihåg varför han började spela, vad hans 
startmotivation var. De två andra däremot har haft en stark familjemotivation, den ena genom 
ett musikintresse i familjen och den andra genom en musikintresserad pappa. Även här i den 
personliga utvecklingen syns det hur de finns yttre motivationsfaktorer, familjen som har 
stärkt den inre motivationen och lett till en autonom inre motivation. Familjen kan sägas vara 



	   16	   	  

	   	   	  
	  

den kontrollerande sorten av en yttre motivation som Deci och Ryan (2008) nämner genom 
att de har influerat informanterna. Senare kan den kontrollerade motivationen ha blivit en 
autonom genom att intresset utvecklats. I tidig ålder har den yttre motivationsfaktorn varit en 
förälder eller liknande som startat ett intresse och som Lillemyr (2007) skriver är det våra 
upplevelser som blir till vår motivation. Det är erfarenheterna och upplevelserna som ligger 
bakom hur vi utvecklar vår personlighet. Beroende på hur stark motivationen är påverkar det 
vad vi får ut av erfarenheten. Upplevelsen i detta fall av musicerande föräldrar är en autonom 
yttre motivation som sedan blivit en autonom inre motivation. Deci och Ryan förklarar 
skillnaden på den kontrollerade och den autonoma motivationen och i informanternas fall har 
en autonom motivation skett. Eftersom det handlar om deras intresse till musik, ett intresse 
som har stärkts genom en yttre faktor i form av familj. Sven berättar hur han blev motiverad 
genom att bevisa för personer i hans omgivning att han visst kunde musicera, trots att han inte 
sjöng direkt bra. Hans far som var en inspirationskälla till att börja blev även en motivation 
genom tankar om att han inte var musikalisk och alltså inte skulle kunna lära sig spela 
instrument. Det visar sig enlig Lillemyr (2007) att hur vi utvecklas som människor och hur vi 
ser på oss själva i olika sammanhang påverkar vad vi blir motiverade till att fortsätta med. 
Synen vi har på oss själva och den andra har på oss kan både stärka och sänka vår motivation.  
 
Stefan nämner att en del i hans motivation är den musikaliska upplevelsen i hur klanger och 
harmonier samspelar och låter. Den musikaliska motivationen för honom är att få musicera 
tillsammans. Till viss del även att skapa musik och höra hur det klingar i instrumenten. Han 
nämner att förr tog det tid och var inte riktigt lika roligt att arrangera musik. Det krävdes 
mycket och testpersoner behövdes för att höra hur det lät. Idag använder han datorer och 
musikprogram där han får höra hur det låter direkt. Känslan när en riktig orkester gör 
arrangemanget rättvisa säger han är fantastisk, här kan vi se hur tekniken blir ett hjälpmedel. 
Holmberg (2010) ser tekniken som ett problem i musik-/kulturskolorna idag, detta på grund 
av att elever kan lära sig nästan samma sak via datorn som på musik-/kulturskolan. Stefan har 
snarare använt detta som något positivt med den nya tekniken, genom sitt musikskapande. 
Han har lyckats att utveckla det han tidigare varit intresserad över men har tyckt tagit lite för 
mycket tid, genom att göra samma sak på datorn. Han får snabbare ett bra resultat och får ett 
ännu bättre resultat när han får höra det i en riktig orkester.  
 
Informanterna nämner känslan av att musicera ihop och skapa klanger och harmonier 
tillsammans. Hur känslan av hur det låter ger glädje och motivation. Lillemyr (2007) skriver 
att en stor del i den sociala motivationen är att få en möjlighet att jobba i grupp. Att få göra 
val och göra lösningar tillsammans, för att öka trivseln. Trivsel i sig leder till en ökad 
motivation till att vilja komma tillbaka. Trivsel leder till att stärka sin autonoma inre 
motivation. I en orkester sker detta i gemensam tolkning av musiken, när det låter bra och alla 
känner att de varit till nytta i resultatet bildas en känsla av tillhörighet och känslan av ett 
behov. Detta är även viktigt i musik-/kulturskolan, att ge möjligheter till delta i klassrummet. 
Lillemyr (2007) ställer sig frågan om hur viktiga de sociala målen är i musik-/kulturskolan. 
Som Lillemyr (2007) skriver leder en ökad motivation till en djupare förståelse och kunskap. 
En av informanterna berättade om känslan av att utvecklas i ett musicerande sammanhang 
genom att känna sig hemma och känna en tillhörighet. Birgestam och Källner (2011) nämnde 
viktiga delar i det musikaliska: att lyssna på varandra, utmanas, tillit och att skapa musik. 
Dessa fyra delar hänger ihop för att kunna ge den musikaliska upplevelse som informanterna 
anser är motiverande. När en grupp lyssnar på varandra och har tillit till gruppen sker en 
musikalisk upplevelse. Lillemyr (2007) menar att detta hör ihop med att prestera. Innan tillit 
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till gruppen finns och alla kan lyssna måste en tillit till sin egen insats finnas. Deltagarna i 
gruppen behöver ha en tillit till sig själva och känna att de är kompetenta för att kunna bidra 
till den musikaliska upplevelsen. Detta blir enligt Lillemyr (2007) motiverande genom en 
tillfredställelse i att klara att prestera det som behövs. Jag kan känslan som Schenck (2000) 
nämner är återigen viktig. Det handlar om motivationens storlek, den behöver vara stark. Den 
blir stor och stark genom delar som stärker den inre autonoma motivationen.   
 
Informanterna har alla sökt sig till tillfällen att få musicera, även utanför musikskolans ramar. 
Detta tyder på att de har haft en autonom inre motivation till att musicera. Som Deci och 
Ryan (2008) skriver leder denna sort av motivation bland annat till en uthållighet och en 
effektivare prestation, ett starkt intresse. Att ha en stark inre motivation ger drivkraft till att 
orka fortsätta. Informanternas vilja att musicera genom livet tyder på en djup inre autonom 
motivation som gett dem en uthållighet. Lillemyr (2007) skriver att när motivationen kommer 
inifrån oss själva, kommer den ur den bilden vi har på oss själva, det är det som styr den inre 
motivationen.  
 

Sammanfattande analys 
De olika motivationsfaktorerna jag sett hos informanterna finns med hos alla, olika mycket. 
Sven har den största delen av sin motivation i den personliga utvecklingen och har motiverats 
starkt av musikintresset. Magnus lägger störst vikt i sin motivation på det sociala och vara 
med i en gemenskap. Stefan lägger störst vikt i det musikaliska, men nämner även den sociala 
motivationen, motivation genom en viss utveckling och ett starkt intresse.  
 
Den musikaliska motivationen hos informanterna är den starkaste av motivationerna då den 
stärker de andra motivationsfaktorerna samtidigt som den bygger även på de andra faktorerna. 
Jag tänker att det är som ett hjul där alla delar bygger på varandra, den musikaliska 
motivationen är tyngden där hjulet får sin tyngd och drivkraft. Det musikaliska är en stor del i 
motivationen och grunden till motivationen genom musikintresset, den har stärkts genom det 
sociala och den personliga utvecklingen. Den sociala motivationen har stärkt den musikaliska 
genom en tillhörighet som ger en inre autonom motivation som Deci och Ryan (2008) skriver 
om. Den musikaliska motivationen bygger även till delar på den personliga utvecklingen hos 
informanterna, främst genom det tekniska och fostrande. Informanterna har utvecklats i olika 
grupper både tekniskt och personligt. Detta stärker självkänslan och självkänslan ger dem en 
tilltro till sig själva och en motivation till att spela. När de utvecklats och känner som Schenck 
(2000) skriver jag kan, blir det musikaliska lika viktigt som det personliga och sociala. Den 
musikaliska motivationen är en motivation som kommer genom att känna tillhörighet, att 
bidra och att vara på rätt plats.  
 
De yttre motivationerna som finns i ett musikaliskt gruppsammanhang som exempelvis 
beröm, applåder och att känna sig behövd till den musikaliska upplevelsen leder till att stärka 
den autonoma inre motivationen. Detta kan starta i den kontrollerade motivationen som Deci 
och Ryan (2008) nämner, genom att bli insatt i ett sammanhang av pedagoger. När 
informanterna har letat sig vidare i musikaliska sammanhang själva, utanför musikskolan 
tyder detta på en stark inre motivation. Denna motivation bygger på det sociala men även den 
rent musikaliska motivationen, att få musicera tillsammans och skapa en musikalisk 
upplevelse tillsammans. Jag kan se att det är främst den inre autonoma motivationen Deci och 
Ryan (2008) skriver om som har styrt informanterna till att fortsätta genom ett starkt intresse 
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och en stor vilja. Denna motivation kommer genom både den yttre autonoma motivationen 
och den kontrollerade motivationen som Deci och Ryan nämner. Den kontrollerade genom att 
de alla har gått i musikskolan och blivit insatta i olika sammanhang av pedagoger. Eftersom 
musikskolan var frivillig för dem och de gått dit på sin fritid är ändå den yttre motivationen en 
autonom yttre motivation, eftersom inget tvång finns. De har valt sitt instrument genom en 
yttre bestämmelse i form av föräldrar och senare på musikskolan har de valt exempelvis 
orkestrar genom förslag från pedagoger. Dessa olika yttre faktorer som varit delvis 
kontrollerade har lett till en inre autonom motivation, då alla delar de blivit tilldelade varit 
nära deras intresse. De yttre faktorerna har alltså bidragit till att stärka deras inre motivation 
och lett till en autonom motivation. Ett exempel på en autonom yttre motivation är, som jag 
ser det, Magnus tankar om att han ”lurar” sina elever till att fortsätta musicera. Han tänker att 
han sätter in dem i olika orkestrar och ger dem en gemenskap och tillhörighet där de trivs och 
vill vara och fortsätter därför musicera. Denna typ av social motivation, genom tillhörighet 
leder till en stark inre motivation, den stärker den autonoma inre motivationen som Deci och 
Ryan (2008) nämner. 
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DISKUSSION 
Här kommer jag att diskutera det jag kommit fram till i min analys kopplat till mitt syfte och 
min problemformulering. Vad kan det jag kommit fram till användas till, har informationen 
hjälpt mig i tankarna om att motivera elever till att vilja musicera. Jag kommer även att 
diskutera mitt metodval kopplat till min problemformulering. 
 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom viljan 
att fortsätta musicera år efter år.  Det jag tänker om informanternas motivation är att det först 
och främst finns ett djupt intresse för att spela musik, ensam och i grupp, även till att lyssna 
på musik och att leta efter möjligheter att få musicera, att få tillfällen att göra det de tycker 
om. På denna grund ligger delar som att det är fostrande och utvecklande att tillhöra en grupp. 
Att tillhöra en grupp ger en social tillhörighet som ger motivation till att fortsätta att musicera. 
Intresset att musicera började i intresset av musik och hålls nu flera år senare vid liv av den 
sociala tillhörigheten och gemenskapen. De motivationsfaktorer jag sökte efter var social 
motivation, personlig utveckling som motivation och musikalisk motivation. Tankarna med 
syftet fördjupades i frågeställningar som leder till att ge kunskap för att kunna motivera 
framtida elever. Lillemyr (2007) tar upp tre begrepp som hjälper oss att förstå hur motivation 
uppstår: drivkraft, behov och motiv. Som jag skriver innan är drivkraften för alla 
informanterna ett djupt intresse av musik. På detta intresse ligger ett behov utav att utvecklas, 
både tekniskt och personligt. Utöver drivkraften och behovet finns ett motiv, att tillhöra en 
social tillhörighet bland likasinnade människor och skapa musik i denna gemenskap.  
 
En annan del i denna studie är att se vad vi kan göra för våra elever, hur vi kan hjälpa dem att 
känna sig motiverade till att fortsätta musicera. Kortfattat tänker jag såhär: vi bör som 
pedagoger utveckla ett intresse jos eleven. Förhoppningsvis finns ett intresse för musik redan 
när eleven börjar på musik-/kulturskolan, detta intresse måste vi hålla vid liv och stärka. 
Informanterna har haft ett starkt intresse av att musicera och en vilja att utvecklas. Jag kan se 
att en stor vikt har legat vid att musicera med vänner, och med vänner som har samma 
intresse. En annan stark del har även varit föräldra-påverkan, vilket jag tänker kan vara 
positivt och negativt. En elev som tvingas till oss på musik-/kulturskolan av sina föräldrar 
eller någon annan närstående kommer antagligen inte att vara särskilt motiverad. Precis som 
Deci och Ryan (2008) skriver är det när motivationen kommer inifrån som vi blir inspirerade 
och lär oss på djupet. Men föräldrapåverkan som däremot kommer genom föräldrars intresse 
av musik som de ger vidare till sina barn tror jag däremot är en stor motivation. Nästa steg för 
att hålla intresset och motivationen vid liv bör vi se till att eleverna utvecklas. Vi som 
pedagoger måste lägga undervisningen på den exakta nivå som är rätt för varje elev. 
Informanterna har känt en stor motivation i att utvecklas både personligt och i grupp. Jag 
tänker såhär om att hålla ett intresse vid liv att det är ungefär som att hålla en eld vid liv, 
elden behöver syre värme och bränsle. Inom undervisning kan detta översättas till de olika 
delar Lillemyr (2007) använde för att förklara vad som krävs för att hålla motivationen vid 
liv, drivkraft, behov och motiv. Eleverna behöver känna att det finns ett motiv, en anledning 
till varför de lär sig spela. De bör få känna ett behov för att musicera och kanske även få 
känna sig behövda i ett sammanhang. Dessa två, motiv och behov, leder sen till elevens 
drivkraft till att fortsätta. Steinberg (2013) nämner vikten av att undervisa med sin själ och 
vara engagerad och visa entusiasm mot eleverna, för att hålla lusten som finns hos dessa 
elever vid liv. Samtliga informanter nämnde återkommande det sociala i att spela i 
blåsorkester. Det är viktigt för oss som pedagoger i exempelvis elevens motiv och anledning 
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till att fortsätta visa dem att det finns tillfällen att musicera med andra, att det finns andra som 
gör det de gör och har gjort länge. Genom att sätta in elever i olika ensembler och orkestrar 
”lurar” vi eleverna att fortsätta som en av informanterna utryckte det. Vissa elever tänker jag 
kan få sin motivation i att musicera med andra att tillhöra en grupp och se detta som ett plus i 
kanten, samtidigt som andra kan se detta som något tråkigt som de gör endast för att läraren 
vill att de ska vara med i en orkester. Men som jag sett hos informanterna finns en klar positiv 
del i gemenskapen av en grupp.  
 
Det har varit fantastiskt att intervjua dessa tre människor som älskar att musicera. Deras 
glädje till musiken lyser igenom när de pratar om hur de började spela och spelat i olika 
sammanhang. De tre personer jag intervjuat är väldigt olika, vilket märks i intervjuerna på 
många sätt. En del i att samma sorts frågor kan leda till olika långa svar. Sven ställde jag en 
fråga till och då pratade han i nästan 30 minuter samtidigt som intervjun med Stefan blev tyst 
och eftertänksam. De har olika bakgrunder och historier, men deras olika motivationer är ändå 
ganska lika. Jag är medveten om att jag genom min avgränsning med att endast intervjua 
personer som är positiva till blåsorkestern har fått en positiv bild av motivationsfaktorerna. 
Jag är medveten om att om jag valt andra informanter kunde resultatet blivit annorlunda och 
negativare.   
 
Ett av målen som finns i kulturskolorna idag som Sveriges musik- och kulturskoleråd nämner 
är att vi ska ge eleverna färdigheter för att hjälpa dem till att utveckla ett personligt utövande 
på det sätt som passar individen, mot professionellt satsande eller som amatör. För att en elev 
ska känna hur den vill satsa måste vi som pedagoger vara öppna för alla delar hos varje elev, 
för att inte missa något. Det är svårt och kräver arbete, men priset vi får tillbaka i motiverade 
elever som vill spela som tycker att det är roligt och givande borde vara värt ett hårt arbete. 
Blir eleven motiverad av en social tillhörighet eller inte? Hur stort är intresset hos eleven, vad 
ska vi bygga vidare på? På vilket sätt utvecklas denna elev, hur bör den undervisas för att 
utvecklas på ett positivt sätt? Denna studie har gett många tankar och frågor som 
instrumentalpedagoger bör ha med i planering och undervisning. Behövs kulturskolorna idag? 
Elever kan lära sig spela instrument på andra sätt, via exempelvis internet. Då tänker jag, kan 
internet ge elever en gemenskap och en social tillhörighet på samma sätt som musik-
/kulturskolan kan? Både ja och nej, internet kan ge en gemenskap online, men musik-
/kulturskolan kan ge en annan sorts tillhörighet. En tillhörighet med likasinnade människor 
som träffas och gör det de brinner för tillsammans. Tänk om våra elever letar reda på och 
söker efter platser att få musicera på och träffa likasinnade personer på, precis som 
informanterna gjorde under sin ungdom. Idag finns förhoppningsvis möjligheter närmre 
eleverna och om det inte finns tänker jag att musik-/kulturskolan har misslyckats med att ge 
elever möjlighet att skapa en social tillhörighet.  
 
Informanternas tankar om vad som varit motiverande känner jag hör ihop med mina 
personliga tankar. Jag har alltid tyckt att det är motiverande genom att det ger en gemenskap 
och ett litet tvång till att spela. Tankarna om den fostrande delen och personlig utveckling har 
jag aldrig tänkt på som motiverande. Nu i efterhand kan jag känna att de säkert har varit det 
för mig också. Informanterna har fått mig att tänka till om hur jag själv har blivit motiverad 
att musicera. Detta kommer hjälpa mig i mitt framtida yrke när det gäller att motivera elever. 
Jag kan se nu hur enormt viktigt det är att lära sig varje elevs motivation, för att se vilka 
verktyg vi bör ge just den eleven, för att ge en vidare utveckling, tekniskt och personligt. 
Motivationen är en enormt viktig del i undervisning och jag tänker att varje pedagog måste ta 
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sitt ansvar till att hjälpa eleverna att finna sin motivation och stärka denna.  
 

Metoddiskussion 
Jag är nöjd med mitt metodval, det jag fick från informanterna kändes relevant i förhållande 
till studien. Jag ville få en berättelse och inte be dem direkt om vad deras motivation varit. 
Tanken var att de kunde ha motivationer som märktes i berättelserna som de själva inte tänker 
på. Frågorna var få och svaren blev olika breda men jag är nöjd med vad jag fick ut av 
intervjuerna. Min åsikt är att jag fick svar på mitt syfte genom mitt metodval, vilka 
motivationsfaktorer ligger bakom viljan att fortsätta musicera år efter år. Om jag använt mig 
av någon annan metod skulle det kunna vara att göra en enkätundersökning. Då hade jag 
kunnat få en ytligare bild utav vilka motivationsfaktorer som kan finnas. Men jag tror att mitt 
val av metod var bättre, hade de fått frågan rakt ut hade det kunnat bli vad de tror, nu tänker 
jag att jag kanske fått fram delar i motivationen de själva inte varit medvetna om.    
 
Valet av informanterna har lett till en positiv bild av att musicera i grupp och spela 
instrument. Hade jag valt personer från andra grupper hade resultatet kunnat bli annorlunda, 
exempelvis hade en negativare känsla kunnat framstå. Personerna valdes ur en orkester där 
jag viste att det fanns personer som musicerat genom hela livet och som tycker om att 
musicera, detta på grund av att jag hoppades på att kunna visa på positiva delar i en persons 
motivation som kan finnas i att musicera i grupp.  
 

Vidare forskning 
Ett intressant spår att forska vidare på är hur det fungerar att jobba med motivation i 
klassrummet. Fortsätta på det jag nämnde i diskussionen om hur jag tänker att vi kan jobba 
med motivation genom de olika faktorer jag använt mig utav.  
 
En motsatt studie vore även intressant. Möjligen intervjua personer som började med 
instrument och slutade. Varför gjorde de det, varför fanns ingen motivation till att fortsätta? 
Kan motivationen som finns i en gemensam tillhörighet även fungera som avskräckande? Det 
skulle alltså vara intressant att vända på min studie och se på den negativa delen av 
motivation, hur den även kan verka negativt. Se på hur negativ motivation kan stärka de 
negativa känslorna och leda till att elever slutar att exempelvis spela sitt instrument.  
 
Det hade även varit intressant att utveckla studien med att intervjua fler personer ur andra 
sammanhang, för att se om dessa motivationsfaktorer informanterna gett mig finns i dessa 
sammanhang.  
 
En annan vinkling på studien jag även skulle vara intresserad av att fortsätta undersöka är den 
musikaliska motivationen, vad musik kan vara och vad den sortens motivation skulle kunna 
betyda. För pedagoger och elever. Jag blir inspirerad av informanterna som har den sociala 
motivationen och en motivation genom utveckling. Det är intresset av musik och motivation 
genom en musikalisk upplevelse som är inspirerande och som jag skulle vilja undersöka mer. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Frågan till blåsorkesterns medlemmar om medverkan som informant.  
 
Hej! 
 
Hej, mitt namn är Johanna Gyllström. Jag håller på att skriva min c-uppsats. Jag ska skriva 
om motivation till att spela sitt instrument och vill göra detta genom att intervjua några som 
har spelat länge. Alltså lite äldre instrumentalister.  
 
Därför har jag en fråga till er, är det någon som skulle kunna tänka sig att ställa upp som mina 
intervjuobjekt? Helst ni som känner att ni hör till de äldsta. Eller någon som känner att den 
har spelat länge och har mycket att säga om detta.  
Jag behöver 2-3 st och då gärna både män och kvinnor.  
 
Frågorna kommer att handla om hur länge du spelat, varför du spelar och vad spelandet ger 
dig som person.  
 
Jag hoppas att det finns några som gärna ställer upp. Skicka gärna mail till mig om du vill 
vara med. Intervjuerna vore bra att göra ganska snart, gärna i samband med orkestern, innan 
eller efter? Det är helt anonymt och det kommer inte att gå att spåra vem du är.  
 
/ Johanna  


