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INDIVIDUELLA ASPEKTER I DEN MUSIKALISKA UTVECKLINGEN 
HOS MUSIKHÖGSKOLESTUDENTER

 
* 

Emma Henning 
 
Övning, ensemblespel och personligt uttryck av musik är element i 
utvecklingen till att bli musiker. Finns det även individuella aspekter 
av betydelse i den musikaliska utvecklingen? Syftet med studien var 
att undersöka om det finns vissa signifikativa personlighetsdrag 
utifrån femfaktormodellen hos musikhögskolestudenter. Studien 
syftade även till att undersöka styrkor och svagheter för musikalisk 
utveckling på huvudinstrumentet. Musikhögskolestudenterna (n=83) 
hade signifikativt högre nivåer av Openness och Agreeableness 
jämfört med psykologistudenter (n=134). De styrkor och svagheter för 
musikalisk utveckling som musikstudenterna beskrev med egna ord 
kodades till ”Lärande”, ”Spelteknik” och ”Gestaltning”. ”Lärande” 
hade högst svarsfrekvens. Resultaten bekräftade inte tidigare 
forskning om förekomst av introversion hos musiker. Den musikaliska 
självbilden kan bidra till förståelsen av musikstudenters mångsidighet. 

 
 
Fö r o r d  
 
Det finns ingen kultur där musik inte existerar (Green, 2001). Under uppväxten 
influeras individen av musikaliska uttryck i den sociala kontexten. Direkt kontakt med 
musik kan ske genom att lyssna, att spela och sjunga, och att komponera eller 
improvisera. 
 
Mitt eget intresse för musik har en utgångspunkt i att jag har tagit pianolektioner och 
sjungit i kör sedan många år. Under psykologutbildningen har jag själv reflekterat över 
relationer mellan musik och psykologi, som båda berör känslouttryck, och 
beröringspunkter mellan den terapeutiska hållningens lyhördhet och det inlyssnande 
som krävs för att musicera. I examensarbetet såg jag möjligheten att få undersöka det 
musikaliska området utifrån psykologisk synvinkel och få mer kunskap om 
musikpsykologi. 
 
 
Ba kg r und  
 
Musikpsykologi är vetenskapen om upplevelser och beteenden i samband med musik 
(Bonniers musiklexikon, 2003). Skapande, utförande och upplevelse av musik studeras. 
Det kan handla om hur musikaliska uttryck och former t.ex. tonhöjden, klangfärgen 
(timbre), rytmen och melodin uppfattas av lyssnaren. Hur musiken upplevs påverkas av 
faktiska och av känslomässiga omständigheter. 
 

 
* Varmt tack till Maria Sandgren för utmärkt och engagerad handledning under hela denna kreativa och 
lärorika process. 
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Forskningsområdet omfattar ämnen som musikperception och kognition i den 
musikaliska processen (se Hallam, Cross & Thaut, 2008). Musikens psykologi har även 
inbegripit hur människan utvecklingspsykologiskt uppfattar och bearbetar musik. 
Forskningen om personlighet inom musikpsykologi är begränsad. 
 
På Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm får studenterna möjlighet till 
konstnärligt lärande och utveckling. I utbildningskatalogen (Kungliga Musikhögskolan, 
2007) över utbildningarna 2008-2009 beskrivs möjligheterna för studenten att både 
fördjupa sig och att upptäcka nya kunskapsområden, och utveckla sin ”egen musikaliska 
profil” (sid. 5). Yrkesmässig flexibilitet nämns som något viktigt att utveckla för senare 
verksamhet i musiklivet. För att vara delaktig i musiklivet nämns öppenhet och 
nyfikenhet som viktiga egenskaper. Spelteknik, repertoarkännedom och förmågan att 
skapa och förverkliga konstnärliga idéer med ett personligt uttryck utvecklas och 
fördjupas under utbildningen. 
 
En välkomstmening i utbildningskatalogen har att göra med ämnet för denna uppsats 
”På KMH får du alla möjligheter att ta vara på och utveckla din särskilda begåvning och 
musikaliska personlighet” (sid. 5). Finns det vissa egenskaper som är gemensamt 
signifikativa i en ”musikalisk personlighet”? 
 
 
M us i ka l i sk  u t ve c k l i ng  
 
Att utvecklas musikaliskt på ett instrument inbegriper många olika aspekter. Processen 
innebär inlärning av och övning på spel- eller sångteknik, och vidare utveckling av de 
stilmässiga och personliga uttryckssätten i spelsättet. Detta innebär att en musikers 
övningshistoria ofta är lång och att musicerandet utövats i olika sammanhang, enskilt, i 
ensemble, i orkester, genom formella lektioner på ett instrument och annan 
musikutbildning. 
 
Tidigare har forskning om ”expert performance” (sv. prestation på expertnivå) tillskrivit 
den talang som individer på expertnivå uppvisar stor betydelse, men senare forskning 
har visat att bakom ”expert performance” ligger många år av övning och erfarenhet 
(Ericsson, Krampe, & Tesch-Romer, 1993). Det är denna utvecklingsprocess som är 
bakgrunden till expert performance.  
 
Denna konstnärliga utveckling är mångfacetterad, studenten ska öva sig och utvecklas 
på flera olika områden. I den konstnärliga processen ingår utveckling av sångteknik, 
uttryckssätt och interpersonella färdigheter enligt en modell baserad på intervjuer med 
operasångare (Sandgren, 2005). Resultatet av den fleråriga musikaliska 
inlärningsprocessen var utvecklande av konstnärlig autonomi och kompetens och 
förändrad självbild, vilket innebar personlig utveckling och ökat självförtroende. Utöver 
målet att utveckla sångtekniken lade operastudenterna vikt vid att utveckla expressiva 
färdigheter, interpretation (tolkning) och medvetenhet om sammanhang i text och 
musik, samt även att samarbeta konstruktivt. 
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Övning 
Enligt teorin om ”deliberate practice” krävs det minst 10 år av intensiv övning för att 
uppnå internationell professionell nivå (Ericsson et al., 1993). ”Deliberate practice” är 
målmedveten övning som utformats för att förbättra den nuvarande 
prestationsförmågan. Övningen innebär fullständig uppmärksamhet, noggrann struktur 
och ansträngning. Genom att titta på resultaten av övningen och genom informativ och 
omedelbar feedback kan det avgöras hur den fortsatta övningen ska utformas för 
ytterligare förbättring. De mest framgångsrika violinisterna hade ägnat över 10 000 
timmar åt målmedveten övning före 20 års ålder. Att öva på egen hand var också den 
musikaktivitet som violinisterna skattade som mest relevant för att förbättra den 
musikaliska prestationen. Andra musikaliska aktiviteter för detta ändamål där 
relevansen skattades högt var att ta lektioner, soloframträdande, att öva med andra, att 
lyssna till musik, ensembleframträdande och musikteori. Målmedveten övning skiljer 
sig från lek, som inte har något uttalat mål och där aktiviteten är målet i sig, och arbete 
som motiveras av yttre belöning. Vid målmedveten övning är det att inlärningen leder 
till förbättrad prestation, och inte som vid lek aktiviteten i sig, som är motiverande. 
Förutsättningar för effektiv inlärning och förbättrad prestation är motivation, 
ansträngning och att instruktionen kan förstås utifrån tidigare kunskap. Att övningen är 
ansträngande och kognitivt krävande innebär att det finns en gräns för hur länge en 
person dagligen kan öva för att övningen ska vara effektiv.  
 
Processen för att nå ”expert performance” indelas i tre faser (Bloom, 1985 refererat i 
Ericsson et al., 1993). Den första börjar med introduktion till ett instrument och start för 
lektioner på huvudinstrumentet och målmedveten övning. Den andra fasen innebär 
förberedelse av individens åtagande att ägna sig åt aktiviteten på heltid. I den tredje 
fasen gör individen ett heltidsåtagande för att förbättra prestationen. Aktiviteten blir 
individens yrke. En fjärde fas kan finnas där individen ger ett unikt och nytt bidrag till 
området.  
 
I en intervjustudie om hur musikstudenter vid Kungliga Musikhögskolan upplevde sin 
tillvaro som blivande yrkesmusiker framkom att övandet upplevdes både som 
inspirerande och kravfyllt (Eriksson, 2001). Den musikaliska utvecklingen upptog 
musikstudenternas liv i stor utsträckning, ibland på bekostnad av andra aktiviteter. Om 
övandet blev alltför intensivt och upptog alltför mycket tid sågs detta som negativt 
genom brist på inspiration på grund av försakning och instängdhet. Övningen krävde ett 
stort engagemang och ansågs nödvändig för den musikaliska utvecklingen. För att 
hantera övningen ansåg studenterna det viktigt med egenskaper som envishet, 
uthållighet, att vara disciplinerad, att fokusera och att vara strukturerad. Den 
självständiga övningen kunde innebära upplevelse av ensamhet och ensidighet. 
Upplevelsen av musiken var lustfylld medan känslan av att ha övat för lite väckte olust. 
Ibland kunde övning innebära ångest kopplat till prestations- och perfektionskrav. 
Prestationsångest (eng. performance anxiety) är att inför en uppgift, t.ex. tentamen, vara 
rädd att inte kunna prestera det som begärs (Egidius, 2005). 
 
I intervjuer med populärmusiker framkom attityder och värderingar om hur det är att 
lära sig spela (Green, 2001). Disciplin med innebörden tvång och ansträngning sågs inte 
som positivt för inlärningen. Övervägande var en känsla av att ha roligt, vilket 
uttrycktes i entusiasm över hur mycket de tyckte om att spela. Detta gällde både att 
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spela ensam och med andra, att lära sig teori, och kärlek och passion inför och 
identifikation med den musik de spelade.  
 
Ensemblespel 
Ensemblespel är inte bara det att spela tillsammans utan har en djupare kvalitet för de 
utövande. Musikstudenter berättar själva att just detta att spela tillsammans har speciell 
betydelse (Kokotsaki & Hallam, 2007). Musikalisk betydelse hade ensemblespel för att 
fördjupa den musikmässiga kunskapen och förståelsen. Det gav också möjligheter att 
vidga repertoaren och utöka de tekniska färdigheterna. Det gav tillfälle för ökad 
öppenhet och flexibilitet kring musikaliska idéer och att utveckla den teoretiska och 
praktiska förståelsen av musiken. Socialt utvecklande var ensemblespel för att 
studenterna kunde bidra aktivt till gruppens resultat. Ensemblespelets sociala kvalitet 
innebar även känslor av tillhörighet, en känsla av att vara med ”likasinnade” och 
förstärkning av sociala färdigheter. I samspel med andra lärde sig studenterna att 
kompromissa, effektivt samarbete för att nå ett gemensamt mål och ömsesidig 
uppmuntran och stöd. Ensemblespel var självutvecklande för individen genom ökad 
kännedom om personliga färdigheter, ökad självkänsla och inre motivation. Detta hade 
betydelse för att komma över egna hinder och klara utmaningar. Att spela tillsammans 
med andra gjorde det mer möjligt att koncentrera sig, vara beslutsam och ge uttryck för 
den egna identiteten. 
 
För ensemblespel var flexibilitet och anpassningsförmåga för att inte bli begränsad 
värdefulla färdigheter (Green, 2001).  Tolerans av andra och att lyssna på ledaren har 
också visats vara av betydelse vid ensemblespel (Cope, 2002). De sociala och 
motiverande aspekterna av ensemblespel gav enligt musikernas beskrivningar 
gemenskap. Det som individen lärt in genom övning på egen hand fick en djupare 
mening när det kunde uttryckas i samspelet med andra. Att spela tillsammans med andra 
bidrog även till ökad motivation för att öva på egen hand. 
 
Det musikaliska uttrycket 
Musikalisk inlärning innebär också att det musikaliska uttrycket utvecklas. Det finns 
tekniska aspekter av hur ett instrument kan spelas. Men musicerande och hur musik 
låter är inte enbart en fråga om teknik. Under den långa inlärningsprocessen sker många 
ändringar vad övningen gäller och i vad som utvärderas. Tillämpningen av tekniska 
färdigheter som initialt lärts in kan senare handla om att musikaliskt och personligt 
gestalta musiken. Den musikaliska prestationen går med tiden från att när musikern 
började spela i barn- eller ungdomsåren i huvudsak gälla tekniska färdigheter alltmer till 
att gälla den egna musikaliska tolkningen och förmågan att uttrycka känslor genom 
musiken (Sloboda, 1991 refererat i Ericsson et al., 1993). 
 
Musikaliskt utövande är inte begränsat till teknik såsom tonhöjd, rytm och form utan 
musiken ska spelas med ”känsla” (Green, 2001). Det kan innebära exakt timing i 
rytmiken, att lyssna till klangen och klangfärgens variationer, och samspelet mellan 
olika instrument. En skillnad finns enligt Green mellan färdigheter och kunskap vid 
musikalisk utveckling. Musikaliska färdigheter gäller ofta motorik t.ex. att spela skalor 
snabbt. Musikalisk tolkning kan beskrivas som en mental musikalisk färdighet. 
Musikalisk kunskap innebär förståelse eller att något är bekant, t.ex. att kunna en sång. 
För att spela behövs både kunskap och färdigheter. Det är ett samspel mellan teknik och 
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känsla som innebär att teknisk färdighet behövs även för tolkning och gestaltning. ”But 
whereas feel relies on an amount of technique at least sufficient to what is required for 
the physical execution of the music, technique can be superlative and yet totally devoid 
of feel” (sid. 111). Kokotsaki, Davidson och Coimbra (2001) undersökte kvalitativt de 
psykologiska processer som sångare på musikhögskolenivå går igenom vid 
framträdanden för att lyckas uttrycka och nå fram till publiken med det de vill förmedla. 
Sångarnas mål var att dra publikens uppmärksamhet till sig genom att planera och att 
förbereda sig fysiskt, mentalt och musikaliskt för att förmedla vad de hade lärt sig och 
sina intentioner. De som hade kommit längre i utbildningen uppvisade mer oberoende 
och självförsörjande egenskaper. 
 
Musiker ansåg att ”känsla” och personliga kvaliteter var de musikrelaterade aspekter 
som de skulle värdesätta högst hos en annan musiker (Green, 2001). ”Känsla” innebar 
här förmågan att spela med känslighet, lyhördhet och uttrycksfullhet. Detta värdesattes 
mer än teknisk skicklighet. Kategorin om personliga kvaliteter handlade om att 
värdesätta varandra, vänskap och att dela kärleken till att spela musik. På frågan som 
alltså handlade om musikerskapet framkom många svar om personlighetsegenskaper; att 
vara empatisk, lojal och engagerad i relationerna, och pålitlig och tolerant i samspelen. 
 
 
I nd i v i due l l a  a s pe k te r  oc h  mus i c e ra nde  
 
Tekniken att spela ett instrument, att uttrycka musiken med ”känsla” och att spela 
tillsammans med andra är färdigheter som utvecklas under mångårig träning och 
övning. Även individuella aspekter kan ha betydelse för den musikaliska utvecklingen 
till att bli musiker. Vad motiverar individen att börja spela ett instrument och att 
fortsätta med intensiv övning?  
 
Motivation 
Ett starkt engagemang för musiken är i sig betydelsefullt för den musikaliska 
utvecklingen. Musikhögskolestudenters svar på frågan om varför de satsar på en 
musikkarriär var relaterade till stark inre motivation såsom ”Jag älskar musik” (Dews & 
Williams, 1989). Motivationen för att ägna sig åt att utöva musik (eng. musical 
motivation), att börja spela ett instrument och fortsätta spela det, beror på en interaktion 
mellan individuella aspekter och miljöfaktorer (Hallam, 2002). Dessa individuella 
aspekter har att göra med personlighet, självkänsla, självbild och målsättningar. 
Miljöfaktorerna kan vara samhälle, kultur, tid, plats, familj och vänner. Tidigare 
erfarenheter av musik, inlärning och självkänsla internaliseras av individen så att de blir 
del av individens egenskaper. Dessa aspekter påverkar vidare motivationen att fortsätta 
utöva musik. 
 
Krav och konkurrens inom musikeryrket pekar på att professionella musiker är relativt 
högt motiverade och ofta redan tidigt i livet (Green, 2001). Unga populärmusiker 
motiverades av att de tyckte om och hade tro på vad de gjorde, d v s att spela 
populärmusik. Föräldrars intresse och engagemang för musik och musicerande, och stöd 
och uppmuntran från personer i omgivningen, har inverkan på hur musiker formas. En 
studie om amatörmusikers syn på inlärning belyser vikten av motivation för att lära sig 
spela (Cope, 2002). Amatörmusikernas källor för motivation var intresse för den musik 
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som de ville lära sig spela, lektioner, lärare och den sociala kontexten. För att ett barn 
skulle börja spela ett instrument hade jämnårigas intresse för att spela betydelse. 
 
Motivation inbegriper olika aspekter av aktivering och intention (Ryan & Deci, 2000). 
Motivation har att göra med energi, inriktning och uthållighet. Eftersom motivation är 
en ”medveten eller omedveten inriktning hos en person att vilja utföra vissa handlingar” 
(Egidius, 2005, sid. 451) leder motivation ofta till handling och att något produceras. 
Vad som gör människor motiverade till handling varierar och kan både vara genom inre 
motivation (eng. intrinsic motivation), för att aktiviteten i sig värderas, eller genom yttre 
motivation (eng. extrinsic motivation), för att den leder till yttre belöning såsom lön 
(Ryan & Deci, 2000). Inre motivation är relaterat till de specifika aktiviteter som en 
individ är intresserad av, som innehåller något nytt, är en utmaning eller har ett estetiskt 
värde. Den som upplever inre motivation inför en aktivitet känner större intresse, 
nyfikenhet, entusiasm och självförtroende vilket leder till förbättrad prestation, 
uthållighet, kreativitet, ökad självkänsla (Ryan & Deci, 1995, refererat i Ryan & Deci, 
2000) och välbefinnande (Ryan, Deci & Grolnich, 1995, refererat i Ryan & Deci, 2000). 
Inre motivation innebär att söka nya upplevelser, använda och utvidga färdigheter, 
utforska och lära sig saker (Ryan & Deci, 2000). Inre motivation och viljan att hitta 
intressen och lära sig mer kan beskrivas som en huvudsaklig källa till nöje och vitalitet. 
 
Personlighet 
Musikers personliga identitet är nära förknippad med identiteten som musiker (Kemp, 
1996). Musikeryrket lockar kanske individer med personlighetsegenskaper som passar 
musikerns roller. Det skulle också kunna vara så att vissa personlighetsegenskaper 
utvecklas under den musikaliska inlärningsprocessen via de speciella krav som ställs på 
musikeryrket (Hallam et al., 2008). Kan detta innebära att det finns en ”musikalisk 
personlighet”? Det finns vissa personlighetsaspekter som tycks karaktärisera musiker. 
Två personlighetsegenskaper som generellt beskriver musiker verkar vara en särskild 
styrka i lyhördhet som ger motivation för ett musikaliskt liv och en vilja till perfektion i 
musikkonsten (Dews & Williams, 1989). En individs personlighet kan beskrivas utifrån 
generella personlighetsdrag som finns hos alla människor men varierar i nivå eller 
genom specifika egenskaper knutna till en situation. Fem universella faktorer kan 
beskriva individers personlighetsstruktur enligt femfaktormodellen (Passer & Smith, 
2001). Dessa fem faktorer är Openness to experience (sv. öppenhet), Conscientiousness 
(sv. noggrannhet, samvetsgrannhet), Extraversion (sv. extraversion), Agreeableness (sv. 
trevlighet, att vilja ha samförstånd) och Neuroticism (sv. neuroticism). 
 
En metaanalys visade att artister utmärktes av emotionell instabilitet, avståndstagande 
och att inte följa gruppnormerna (Feist, 1998). Artisterna var en heterogen grupp med 
sysselsättning inom konst, litteratur, måleri, fotografi, film, dans, musik och poesi. 
Emellertid tycks musiker vara mer emotionellt stabila. Musiker var mer emotionellt 
stabila och mer konservativa jämfört med en kontrollgrupp som bestod av 
psykologistudenter (Buttsworth & Smith, 1995). Neuroticism beskriver ett kontinuum 
från emotionell stabilitet och jämnt humör till negativ emotionalitet, såsom nervositet, 
spänning, ledsenhet och oro (John & Srivastava, 2001).  
 
Känslighet, intuition och ängslighet var generellt karaktäriserande för musiker (Kemp, 
1996). Vilka situationer handlar musikers eventuella oro om? Dilemman som 
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musikhögskolestudenter uppgav som angelägna var stress, nervositet före uppträdanden, 
otålighet, osäkerhet och upplevd konflikt mellan musiken och privatlivet (Dews & 
Williams, 1989). Andra saker som upptog musikernas tankar var övningen, brist på 
disciplin, krav från omgivningen och självkritik. I en studie om operasångares hälsa 
framkom att operasångarna kände oro för negativ utvärdering vid uppträdanden och 
beskrev stark upptagenhet av röstens kvalitet och om rösten skulle hålla (Sandgren, 
2005). De manliga operahögskolestudenterna uppvisade signifikant högre nivåer av 
Neuroticism och Extraversion. De kvinnliga operastudenterna uppvisade måttligt höga 
nivåer av Extraversion. Extraversion (motsats introversion) innebär en aktiv hållning 
inför den sociala och materiella världen (John & Srivastava, 2001). Att vara social, 
pratsam och bestämd är beskrivningar av Extraversion. I yrken där god social 
interaktion var betydelsefull predicerade Extraversion framgång (Barrick & Mount, 
1991). 
 
Vissa personlighetsdrag kan sägas vara generellt karaktäriserande för de flesta grupper 
av musiker (Kemp, 1981, 1982 refererat i Kemp, 1996). En generell karaktäristika för 
musiker var enligt Kemps studier en tendens till introversion. Introversion relaterades 
till hur tiden tillbringas i arbetssituationen, t.ex. att ägna mycket tid åt att öva enskilt 
(eng. solitary practice) på sitt musikinstrument. Kemp menar att en mer introvert än 
extrovert tendens skulle kunna vara till fördel för att känna sig bekväm i en mer isolerad 
situation. Musikers introversion, samt ömsinthet (eng. tender-mindedness) och 
intelligens anses spegla ett oberoende som innebär självständighet, självkontroll och låg 
tendens till att påverkas av andra personer. Detta beskriver en styrka att genomföra 
uppgiften, t.ex. omfattande strukturerad övning, och förmåga att dra sig tillbaka och 
leva sig in mentalt i musiken och utföra spelandets teknik.  
 
Personlighetsdrag kan påverka allmän prestationsnivå och skulle även kunna ha 
betydelse för den prestation som det innebär att lära sig utöva musik och bli musiker. 
Musikelever i tonåren uppvisade Conscientiousness, socialt accepterat och kontrollerat 
beteende och undergivenhet (Kemp, 1996). Med Conscientiousness finns 
impulskontroll som underlättar målinriktat och uppgiftsorienterat beteende (John & 
Srivastava, 2001). Det innefattar tanke före handling, att följa regler och normer, 
planera och prioritera. När musikeleverna hade börjat på högre musikutbildning 
uppvisade framgångsrika studenter istället frånvaro av Conscientiousness, ökad 
beslutsamhet och tendens att följa sin egen drivkraft (Kemp, 1996). När det gäller 
allmänna skolämnen predicerar Conscientiousness skolprestation (John, Caspi, Robins, 
Moffitt & Stouthamer-Loeber, 1994). Conscientiousness predicerar arbetsprestation 
inom olika yrken. Barrick och Mount (1991) fann i en metaanalys att Conscientiousness 
var en valid prediktor för arbetsprestation och fullföljande av personalutbildning hos 
flera olika yrkesgrupper. Aspekter av Conscientiousness såsom framsteg (planering och 
framhärdande) och pålitlighet (aktsamhet, noggrannhet och ansvarsfullhet) var av 
betydelse. En annan metaanalys visade att Conscientiousness och Neuroticism 
predicerade prestation över flera olika yrkesgrupper (Salgado, 1997). Professionella 
sångare var prestationsinriktade och uppmärksamma på sångtekniken under 
sånglektioner (Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell, 2003). De hade även 
höga stressnivåer. Amatörsångare upplevde till högre utsträckning entusiasm och glädje 
under sånglektioner. För amatörerna var sånglektionerna ett sätt att uttrycka och 
förverkliga sig själva.  
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Självkänsla (eng. self-esteem) är en individs positiva eller negativa känslor inför sig 
själv (Passer & Smith, 2001). Självkänslan kan ha att göra med olika omständigheter i 
situationen t.ex. relationer och arbete. Relaterar musikstudenter sin självkänsla till hur 
de presterar inom musiken? På frågan om deras självkänsla var direkt relaterad till hur 
de presterar svarade 79 procent av musikhögskolestudenterna att det var så (Dews & 
Williams, 1989). Del av självkänslan är en känsla av kompetens, en känsla av att kunna 
klara av och att kunna slutföra uppgifter (Papalia, Wendkos Olds & Duskin Feldman, 
2004). Något annat som har betydelse för självkänslan är det sociala stödet. 
Självkänslan kan vara betingad (eng. contingent self-esteem) av vissa omständigheter 
mer än andra. Prestationsbaserad självkänsla (eng. competence based self-esteem) 
refererar till att självvärdet till stor del definieras av framgång och perfektion (Johnson 
& Blom, 2007). För individen innebär det en strävan efter prestation och kan skapa 
press att nå resultat och framgång. Det kan innebära hög ambitionsnivå och vilja att ha 
kontroll. Det kan även innebära svårighet att misslyckas och en icke-förlåtande 
inställning till de egna svagheterna. Prestationsbaserad självkänsla anses vara ett sätt att 
kompensera för låg självkänsla eller ett sätt att förhöja en relativt hög självkänsla. 
 
Musikerutbildning innebär lärande till yrket musiker. Vid upplärning av andra yrken har 
Agreeableness visats ha betydelse (Barrick & Mount, 1991). Agreeableness (motsats 
antagonism) beskriver en inriktning på social gemenskap med andra, med egenskaper 
som att vara sympatisk, snäll, kärleksfull, ödmjuk, tillitsfull och blygsam (John & 
Srivastava, 2001). Extraversion och Agreeableness anses ha den interpersonella 
inriktningen gemensam. Agreeableness predicerade prestation i inlärningen, troligen för 
att träning för att bli kunnig inom ett yrke kräver social interaktion vilket hör till de 
interpersonella aspekter som mäts i Agreeableness (Salgado, 1997). Även Openness 
kunde predicera prestation i yrkesinlärning. Detta kan liksom för Agreeableness ha att 
göra med interpersonella aspekter.  
 
Självständighet, hög motivation, hängivenhet, individualism och målmedvetenhet 
beskriver den kreativa sidan av musikerns personlighet (Kemp, 1996). Individer som 
var kreativa inom vetenskap och konstnärliga områden hade högre nivå av öppenhet, 
noggrannhet, självständighet, introversion och självkänsla jämfört med mindre kreativa 
individer (Feist, 1998). Kreativitet kan ses som en mental process för att komma fram 
till idéer genom fantasi och insikt. Kreativitet kan också vara en del av en slutprodukt, 
ett konstverk, poem eller en komposition. Inom personlighetsforskning har kreativitet 
ibland setts som ett personlighetsdrag med en kombination av egenskaper såsom 
intelligens, självständighet, ambition, öppenhet och originalitet (Simonton, 1999). 
Kreativitet kan innebära att komma på en lösning som är originell, ny, oväntad och 
komplex. Lösningen ska vara användbar för just det specifika problem som ska lösas 
eller mål som ska uppnås. Det finns en korrelation mellan kreativitet och Openness 
(McCrae, 1987). Möjliga anledningar till det är att personer som är öppna kanske är mer 
intresserade av kreativ problemlösning, har utvecklat kreativt och flexibelt tänkande och 
söker variation i upplevelser. Openness är motsatsen till att vara inskränkt, och 
beskriver komplexitet, djup, bredd och originalitet i en individs upplevelser (John & 
Srivastava, 2001). Detta kan innebära breda intressen, fantasirikedom och insiktsfullhet. 
Openness har visats vara av betydelse för skolprestation i allmänhet (John et al., 1994). 
Relationen mellan Openness och allmän skolprestation antogs bero på att Openness 
innefattar nyfikenhet kring idéer och intresse att lära sig nya saker. 
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Musiker skapar musik och formas under musikalisk utveckling. Personlighetsprofilen 
för en musikalisk person är komplex eftersom den innehåller ett flertal egenskaper, 
kognitiv stil, motivationsaspekter och strategier för musicerande samt socialt 
förhållningssätt. En dynamisk och komplex interaktion finns mellan individuella 
egenskaper och situationsförhållanden. 
 
Syfte 
Musikstudenter befinner sig i en speciell situation av pågående musikutbildning och 
stark musikalisk utveckling. I deras situation av heltidsstudier och musikaliskt utövande 
finns flera specifika aspekter i form av övning, ensemblespel och dedikation till att 
spela/sjunga. Motsvaras dessa situationsaspekter av vissa specifika egenskaper och 
styrkor hos musikstudenter? Det övergripande syftet var att undersöka 
personlighetsegenskaper och självbild i den musikaliska utvecklingen hos 
musikhögskolestudenter. Musikstudenter jämfördes med psykologistudenter i 
aspekterna personlighetsdrag och självkänsla. Den musikaliska självbilden beskrevs 
genom självrapporterade styrkor och svagheter. Syftet var även att få en uppfattning om 
hur musikstudenternas tidigare och nuvarande musikaliska utövande sett ut. För att 
urvalet skulle representera musikerstudenter vände sig studien till blivande 
yrkesmusiker från flera genrer vid musikhögskola. 
 
Frågeställningarna var 
a) Finns det skillnader mellan musikstudenter och psykologistudenter avseende 

personlighetsegenskaper i femfaktormodellen och prestationsbaserad självkänsla? 
 
b) Vad utmärker musikstudenternas tidigare och nuvarande musikaliska utövande 

avseende övning, ensemblespel, komponerande av musik och planerad spelposition? 
 
c) Hur beskriver musikstudenterna sina styrkor och svagheter för den egna musikaliska 

utvecklingen på huvudinstrumentet? 
 
 
M e t od  
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna var 83 musikstuderande på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, av vilka 
32 (38.6%) hade klassisk inriktning, 31 (37.3%) hade jazzinriktning och 20 (24.1%) 
folkmusikinriktning. Medelålder var 24.2 (sd 4.4) år. Antalet kvinnor var 38 (45.8%) 
och antalet män var 45 (54.2%). Deltagarna var studenter från årskurs ett till masternivå.  
 
Inom Musikhögskolans organisation motsvarar genrerna klassisk, jazz och folkmusik 
varsin institution. Musikstudenter på olika instrument, piano, stråk, blås, sång finns 
inom dessa institutioner. Antalet undersökningsdeltagare som spelade stråkinstrument 
som huvudinstrument var 23 (27.7%), sång 22 (26.5%), blåsinstrument 15 (18.1%), 
klaverinstrument 7 (8.4%), stränginstrument 6 (7.2%), slaginstrument 6 (7.2%) och 
fritungeinstrument 4 (4.8%). Stråkinstrument är violininstrument såsom violin (fiol), 
viola (altfiol), violoncell (cello) och kontrabas (Nationalencyklopedin, 2008). 
Blåsinstrument är bleckblås- och träblåsinstrument. Bleckblåsinstrument är t.ex. 
trumpeter, kornetter, horn såsom valthorn, tuba och trombon. Träblåsinstrument är t.ex. 
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flöjt, tvärflöjt, fagott, oboe, klarinett och saxofon. Piano tillhör gruppen 
klaverinstrument. Trummor och andra typer av slagverk är slaginstrument. Accordeon 
(dragspel), munspel och harmonium är exempel på fritungeinstrument. 
 
I jämförelsegruppen ingick 134 psykologistuderande på första och andra terminen på 
fristående kurser i psykologi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. 
Medelålder var 22.8 (sd 4.3) år. Antalet kvinnor var 73 (54.5%) och antalet män var 61 
(45.5%). 
 
Gällande utbildningsbakgrunden hade alla psykologistudenter (100.0%) och nästan alla 
musikstudenter (96.4%) gått i grundskola. Av de musikstudenter som hade gått i 
grundskola hade 61.3 procent allmän inriktning och 38.8 procent hade estetisk 
inriktning. Av psykologistudenterna hade 89.6 procent allmän inriktning och 10.4 
procent estetisk inriktning. Nästan alla psykologistudenter (99.2%) och musikstudenter 
(96.4%) hade studerat på gymnasium. Av dessa hade 78.8 procent av musikstudenterna 
och 12.8 procent av psykologistudenterna haft estetisk inriktning på gymnasiet, medan 
resten haft allmän inriktning. På högskola hade 78.3 procent av musikstudenterna 
studerat. Majoriteten av dessa (72.3%) hade gått estetisk kurs eller utbildning på 
högskolan, t.ex. musik eller konst. Av psykologistudenterna hade 64.2 procent gått 
någon högskolekurs/utbildning, som för nästan alla (95.3%) var teoretisk och inriktad på 
annat än estetik. 
 
Konfidentialitet 
Vid mötena gavs information om konfidentialitet, att enkäten skulle fyllas i anonymt, 
resultaten enbart analyseras och presenteras på gruppnivå och att studien inte var knuten 
till KMH på något annat sätt än att de tillfrågade deltagarna var studenter där. De 
studenter som önskade läsa den färdiga uppsatsen erbjöds att skriva sina mejladresser på 
ett löst papper. Detta papper var separat från enkäten och i en annan färg för att 
tydliggöra konfidentialiteten även i detta avseende. Inga namnlistor över studenterna 
användes i rekryteringen. 
 
Material 
Personlighetsdrag mättes för musikstudenter och psykologistudenter med The Big Five 
Inventory (BFI) (John & Srivastava, 2001). De 44 påståendena skattades på en 
femgradig Likertskala (1=Stämmer absolut inte, 5=Stämmer absolut). Instrumentet är 
ett väletablerat frågeformulär för bedömning av de enligt femfaktormodellen universella 
faktorerna Neuroticism, Extraversion, Openness to experience, Agreeableness och 
Conscientiousness. Exempel på påståenden är ”Jag ser mig själv som någon som är 
pratsam” för Extraversion och ”Jag ser mig själv som någon som tenderar att hitta fel 
hos andra” (Reverserad) för Agreeableness. BFI-skalans reliabilitet är α =.83 och värdet 
för upprepad mätning med 3 månaders mellanrum är .85. (medelvärde för värden från 
.80 till .90). Att validiteten är god har visats genom undersökningar av olikheter och 
överensstämmelse med andra test för Big Five. Varje faktor går att särskilja från de 
andra faktorerna. 
 
Prestationsbaserad självkänsla (Johnson & Blom, 2007) mättes. Skalan fångar till vilken 
utsträckning självkänslan baseras på prestation genom items om bland annat självkritisk 
attityd, att undvika misslyckanden och inre krav på att vara perfekt. Måttet har god 
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validitet och hög reliabilitet (Cronbach’s alfa α =.89, och upprepad mätning r =.93). 
Den prestation som avsågs för musikstudenterna var musicerandet. Sju av de 12 
påståendena specificerades för att gälla musikernas situation t.ex. ”Min självkänsla är 
mycket beroende av vad jag åstadkommer i mitt dagliga musicerande” och ”Oavsett det 
faktiska resultatet har jag alltid en gnagande känsla inom mig att jag borde 
spelat/sjungit bättre”. För psykologistudenterna var frågorna inte specificerade utan 
åsyftade allmän prestation t.ex. ”Min självkänsla är mycket beroende av vad jag 
åstadkommer i mina dagliga sysslor” och ”Oavsett det faktiska resultatet har jag alltid 
en gnagande känsla inom mig att jag borde presterat bättre” enligt originalversionen. 
 
Demografiska data omfattade ålder, kön och utbildningsbakgrund för både 
musikstudenter och psykologistudenter. För musikstudenterna ingick även inriktning på 
Musikhögskolan och huvudinstrument i bakgrundsdata.  
 
Frågor om tidigare musikaliskt utövande omfattade ålder vid lektionsstart på 
huvudinstrumentet och ålder när de började tänka mer allvarligt på att satsa på att bli 
musiker. Frågorna om musikaliskt utövande i nuläget handlade om övning och 
ensemblespel. Dessa frågor omfattade övningstid på egen hand i timmar och dagar per 
vecka, och ensemblespel inom respektive utanför skolans undervisning och projekt i 
timmar och dagar per vecka. Övriga frågor om det musikaliska utövandet var om de 
komponerar musik och vilken spelposition de avser att satsa på i framtiden. 
 
Gällande den musikaliska självbilden skattades items om styrkor och svagheter för den 
musikaliska utvecklingen på huvudinstrumentet. De öppna frågorna var ”Vilka är dina 
styrkor för din musikaliska utveckling på ditt huvudinstrument?” och ”Vilka är dina 
svagheter för din musikaliska utveckling på ditt huvudinstrument?”. Musikstudenterna 
angav tre styrkor och tre svagheter enligt 1-3. Detta gav en rangordning av styrkor och 
svagheter där den styrka/svaghet som angivits på plats 1 var den främsta, 2 den näst 
främsta och 3 den minst viktiga styrkan/svagheten. 
 
Procedur  
Rekryteringen av musikstudenter innebar initialt att prefekter för institutionerna 
klassisk, jazz och folkmusik kontaktades. De informerades om studiens innehåll och 
upplägg och tillfrågades om intresset och möjligheten att inom dessa institutioner 
genomföra studien. Även ämnesansvariga informerades. Alla berörda personer ställde 
sig positiva till deltagande i studien. Därefter tillfrågades prefekter och ämnesansvariga 
om möjliga tillfällen att informera studenterna om studien och sedan om möjliga 
tillfällen för studenterna att fylla i enkäten. Sådana möten bokades t.ex. vid stormöten 
(då studenter på olika instrument men inom samma genre närvarade) och vid 
orkesterrepetition (t.ex. stråkinstrument inom en viss genre). Vid alla dessa 
enkättillfällen närvarade både författaren och uppsatshandledaren, utom vid ett då 
endast författaren närvarade och ett annat då endast handledaren närvarade. Studenterna 
informerades om studiens syfte, konfidentialitet, anonymitet och frivilligheten att delta. 
I informationen ingick bl. a. upprinnelsen till studien och värdet av att få mer kunskap 
om musiker och deras situation av musikutövande. Enkäter och pennor administrerades. 
En introducerande muntlig instruktion gavs. Undersökningsdeltagarna uppmuntrades att 
ställa frågor om de undrade något medan de fyllde i enkäten. Vikten av att svara på alla 
frågor betonades. De ifyllda enkäterna samlades in. Några studenter som inte kunde vid 
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det tillfälle som enkäten administrerades men som ville fylla i den vid ett annat tillfälle 
kontaktades senare för att fylla i den. Enkäten tog ca 20-40 min att fylla i. 
Psykologistudenterna besvarade enkäten i anknytning till lektionstillfälle med 
uppsatshandledaren. Information om konfidentialitet etc. gavs. 
 
Databearbetning 
Statistiska beräkningar gjordes i dataprogrammet SPSS 16.0. t-test (tvåsidigt) för 
oberoende mätningar användes för att analysera skillnader i personlighetsdrag samt 
prestationsbaserad självkänsla hos musikstuderande och psykologistuderande. 
Frekvensberäkningar gjordes för hur svaren om styrkor och svagheter fördelades 
procentuellt över huvudteman och underteman. Närvarolistor användes inte så någon 
meningsfull bortfallsanalys gick inte att göra. 
 
För analysen av styrkor och svagheter för den musikaliska utvecklingen användes 
tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). Först skrevs varje musikstudents kvalitativa 
svar in i SPSS. Materialet lästes upprepade gånger och initiala idéer noterades. Därefter 
kodades först ord som utan minsta tvekan hörde samman t.ex. likadana svar från olika 
individer. Svar som var likartade fördes sedan in i dessa grupper som representerade 
något meningsfullt angående syftet. Sökandet efter teman fortsatte med att vissa mindre 
kodade grupper kunde kombineras t.ex. ”tankemässig inre motivation” och 
”känslomässig inre motivation” fördes samman till ”inre motivation”. Adjektiv som 
först grupperades enbart utifrån att de var adjektiv som beskrev individen specificerades 
utifrån vad adjektiven närmare kunde tänkas beröra t.ex. svaret ”pålitlig” placerades i 
kategorin ”Samspel”. En målsättning var homogenitet inom varje tema och 
heterogenitet mellan teman. Svar som var svårare att kategorisera i teman sparades tills 
vidare. För att få en referensram till svårgrupperade musikbegrepp slogs innebörden av 
dessa upp i musiklexikon (Bonniers musiklexikon, 2003; Sohlmans musiklexikon, 
1975). För att ytterligare sätta dessa musikbegrepp, t.ex. svaret ”musikalisk”, i sitt 
sammanhang tillfrågades lärare på Musikhögskolan inom de olika inriktningarna om 
begreppens innebörd och användning via mejl. Detta var till hjälp för hur dessa 
musikaliska begrepp kunde tolkas, och tematiseringen byggde vidare utifrån det. 
Namnen på temana övervägdes noggrant så att de skulle motsvara varje temas innehåll. 
Sammanfattningsvis skedde denna kvalitativa analys hela tiden med utgångspunkt i att 
svaren avsåg styrkor och svagheter för musikalisk utveckling på huvudinstrument d v s i 
relation till den ställda frågan. Till författarens förförståelse hörde musik- och 
psykologikunskaper. Svaren genomgicks från början till slut flera gånger för att 
kontrollera att temana speglade hela materialet och att inget av värde gått förlorat. 
Övergripande teman skapades i en process där relationerna mellan teman, dess innehåll 
och den övergripande frågan togs i beaktande. Dessa övergripande teman kallas 
hädanefter för ”huvudteman”. De teman som finns under huvudtemana kallas 
”underteman”. Styrkor beskriver tillgångar och är något som av individen värderas 
positivt för den musikaliska utvecklingen, medan svagheter värderas negativt. Både 
författaren och uppsatshandledaren granskade temaanalysen. 
 
När den tematiska analysen var avslutad skapades variabler i SPSS med syftet att 
beräkna rangordningen av styrkor och svagheter. För att göra detta fanns flera nivåer att 
ta hänsyn till: om svaret var en styrka eller svaghet, om svaret var angivet på första, 
andra eller tredje plats i rangordningen samt underteman för respektive huvudtema. 
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Frekvens och rangordning matades in för respektive variabel. Utifrån huvudteman 
skapades slutligen tre summavariabler för styrkor och tre summavariabler för svagheter 
där de underteman som hörde till varje huvudtema lades ihop. 
 
Alla fullständigt ifyllda svar (items) ingick i den färdiga temaanalysen. Max antal items 
för styrkor respektive svagheter skulle ha varit 249. Sammanlagt grupperades 243 
styrkor (249 minus 6 tomma items) och 220 svagheter (249 minus 29 tomma items). 
Bortfallet för styrkor var 2.4 procent och för svagheter 11.6 procent. 
 
 

Re s u l t a t  
 
Personlighetsdrag och prestationsbaserad självkänsla 
Skillnader i personlighetsdrag och prestationsbaserad självkänsla prövades med t-test. 
En signifikant skillnad mellan musikstudenter och psykologistudenter (t(214)=2.044, 
p<.05) fanns för Openness (Tabell 1). Musikstudenterna rapporterade högre nivå av 
Openness än psykologistudenterna. En signifikant skillnad mellan musikstudenter och 
psykologistudenter fanns även för Agreeableness (t(214)=2.091, p<.05). 
Musikstudenterna hade högre nivå av Agreeableness jämfört med psykologistudenterna. 
 
Tabell 1. Medelvärden (sd) av BFI och Prestationsbaserad självkänsla för 
musikstudenter (n=83) och psykologistudenter (n=134). 

 

 
Variabler Musikstudenter Psykologistudenter t-värde df p d 
 Medelvärde (sd) Medelvärde (sd) 
 
 
Openness 3.97 (.55) 3.79 (.69) 2.044 214 * .26 
Agreeableness 3.93 (.55) 3.76 (.57) 2.091 214 * .30 
Conscientiousness 3.60 (.64) 3.50 (.65) 1.094 213 ns  - 
Extraversion 3.43 (.61) 3.33 (.52) 1.414 215 ns - 
Neuroticism 2.85 (.67) 2.89 (.79)  -.413 214 ns - 
Prest.bas. självkänsla 2.95 (.74) 2.98 (.73)    -.230 215 ns - 
 

*=p<.05 
 
Tidigare och nuvarande musikaliskt utövande 
Till den musikaliska bakgrunden hör för musikstudenterna hur länge de spelat sitt 
huvudinstrument. Musikstudenterna började ta formella lektioner på sitt nuvarande 
huvudinstrument när de var i genomsnitt 12.0 (sd 5.8) år. När de var 16.0 (sd 4.6) år 
började de tänka mer allvarligt på att satsa på att bli musiker. 
 
Det musikaliska utövandet i dagsläget inbegrep övning på egen hand, samspel med 
andra och komponerande av musik. Musikstudenterna ägnade mest tid åt övning på 
egen hand. De övade i genomsnitt 2.48 timmar (sd 1.25) 5.52 dagar (sd 1.61) i veckan. 
De spelade i genomsnitt 1.98 timmar (sd .88) 2.57 dagar (sd 1.46) i veckan tillsammans 
med andra inom utbildningen och dess projekt. De ägnade sig också åt ensemblespel på 
fritiden. De spelade tillsammans med andra utanför skolans undervisning och projekt 
2.10 timmar (sd 1.28) 1.70 dagar (sd 1.34) i veckan. För en del av musikstudenterna 
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hörde det till de musikaliska aktiviteterna att komponera musik. Komponerade musik 
gjorde 57 (68.7%) av de 83 musikstudenterna. 
 
När det gäller framtiden som musiker svarade de flesta att de satsade på att bli del av en 
ensemble, och en mindre del på att bli solist (Tabell 2). En del ville kombinera två eller 
flera spelpositioner i framtiden, t.ex. både arbeta som solist och som del i en ensemble. 
 
Tabell 2. Spelposition som musikstudenterna (n=83) avser att satsa på i framtiden. 
 
 

Position Musikstudenter  
 Antal (%) 
  
 
Del i en ensemble  37 (44.6%) 
Solist  24 (28.9%) 
Kombination av ensemble, solist och annan position 22 (26.5%) 
 

 
Översikt över styrkor och svagheter för den musikaliska utvecklingen 
Musikstudenterna fick fritt ange tre styrkor och tre svagheter för den egna musikaliska 
utvecklingen på huvudinstrumentet. Den tematiska analysen av styrkor och svagheter 
visade de övergripande huvudtemana Spelteknik, Gestaltning och Lärande (Tabell 3). 
När det gäller styrkor hade huvudtemat Lärande högst, Gestaltning näst högst och 
Spelteknik lägst svarsfrekvens. För svagheter var Lärande det huvudtema som hade 
högst, Spelteknik näst högst och Gestaltning lägst svarsfrekvens. 
 
Under huvudtemat Spelteknik kategoriserades följande underteman för styrkor: 
Spelteknisk färdighet, Motorik, Intonation och Rytmik. Under huvudtemat Gestaltning 
kategoriserades följande underteman för styrkor: Musikteoretisk kunskap, Gehör, 
Klang, Egen prägel, Idérikedom, Relation till tradition, Inlevelse och Musikalitet. Under 
huvudtemat Lärande kategoriserades följande underteman för styrkor: Inlärning, 
Disciplin, Fokus, Uthållighet, Inre motivation, Självkänsla, Självständighet och 
Samspel. 
 
För svagheter innehöll huvudtemat Spelteknik följande underteman: Spelteknisk 
färdighet, Motorik, Intonation, Rytmik och Brist på tidigare erfarenhet. Huvudtemat 
Gestaltning innehöll svagheter inom följande underteman: Musikteoretisk kunskap, 
Gehör, Egen prägel, Idérikedom, Relation till tradition och Inlevelse. Huvudtemat 
Lärande innehöll följande underteman för svagheter: Inlärning, Disciplin, Fokus, 
Uthållighet, Inre motivation, Självkänsla, Prestationsångest och Samspel. 
 
Varje undertema för styrkor (Tabell 4) och svagheter (Tabell 5) illustreras av 
representativa svarsexempel. Spelteknik beskriver tekniska färdigheter för musicerande. 
Gestaltning är den musikaliska och personliga tolkningen och uttrycket av musiken. 
Lärande inbegriper svar om prestation, framåtsträvande och utveckling. Inom detta 
huvudtema relaterar underteman till varandra genom att de beskriver färdigheter/brister 
som underlättar/försvårar för Lärande. De relaterar också till individens utveckling i 
förhållande till sig själv och andra. 
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Tabell 3. Översikt över huvudteman och underteman av självrapporterade styrkor och 
svagheter för den musikaliska utvecklingen på huvudinstrumentet. 
 
  

STYRKOR SVAGHETER 
 
 

Spelteknik (8%) Spelteknik (22%) 
Spelteknisk färdighet Spelteknisk färdighet 
Motorik Motorik 
Intonation Intonation 
Rytmik Rytmik 
- Brist på tidigare erfarenhet 
 
Gestaltning (41%) Gestaltning (13%) 
Musikteoretisk kunskap Musikteoretisk kunskap  
Gehör Gehör 
Klang - 
Egen prägel Egen prägel 
Idérikedom Idérikedom 
Relation till tradition Relation till tradition 
Inlevelse Inlevelse 
Musikalitet - 
 
Lärande (51%) Lärande (65%) 
Inlärning Inlärning 
Disciplin Disciplin 
Fokus Fokus 
Uthållighet Uthållighet 
Inre motivation Inre motivation 
Självkänsla Självkänsla  
Självständighet - 
- Prestationsångest 
Samspel Samspel 
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Tabell 4. Exempel på representativa svar för varje undertema för de av 
musikstudenterna angivna styrkorna för den musikaliska utvecklingen. 
 
 

STYRKOR EXEMPEL PÅ MUSIKSTUDENTERNAS SVAR 
 
 
Spelteknik  
 
Spelteknisk färdighet god teknik; bra teknik 
 
Motorik  vänster hand; god kroppskännedom 
 
Intonation intonation 
 
Rytmik  rytmkänsla; periodkänsla 
 
 
Gestaltning 
 
Musikteoretisk kunskap  bra notläsare; ackord; harmoni 
 
Gehör  gehör 
 
Klang  klang; ljud/sound; bra röstkvalitet; bra ton 
 
Egen prägel  unik; egen spelstil; uttryck; tolkning; originellt tonspråk 
 
Idérikedom många låtidéer; spontan och lekfull i musiken;  
 bra på att improvisera; bredd 
 
Relation till tradition stilkunskap; hämtar ur andra traditioner; traditionsfri 
 
Inlevelse  inlevelse; känsla; förvandling av känslor 
 
Musikalitet  musikalisk 
 
 
Lärande 
 
Inlärning lätt att lära mig; lär mig fort utantill; minne 
 
Disciplin  disciplinerad; noggrann; strukturerad 
 
Fokus  målmedveten; fokuserad; ambitiös 
 
Uthållighet  envis; har mycket energi 
 
Inre motivation motivation; engagemang; intresse; nyfikenhet; älskar att spela;  
 kärlek till musik 
 
Självkänsla  tror på mig själv; ser möjligheter; positiv; orädd 
 
Självständighet öva själv; jag är min egen lärare 
 
Samspel  samspel; kan kompromissa; lyhördhet 
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Tabell 5. Exempel på representativa svar för varje undertema för de av 
musikstudenterna angivna svagheterna för den musikaliska utvecklingen. 
 
 

SVAGHETER EXEMPEL PÅ MUSIKSTUDENTERNAS SVAR 
 
 
Spelteknik  
 
Spelteknisk färdighet  dålig teknik; tekniska brister 
 
Motorik  koordination; fysisk styrka; dålig kroppsmedvetenhet 
 
Intonation  intoning 
 
Rytmik  att hålla tempo; dålig rytmkänsla; vill alltid spela snabbare än det ska vara 
 
Brist på tidigare erf.  oerfaren; började öva sent 
 
 
Gestaltning  
 
Musikteoretisk kunskap  svag i notläsning; spela solo efter mer avancerad ackordanalys; 
 för lite kunskap om harmonisering 
 
Gehör inte bra gehör 
 
Egen prägel  måste göra mer av det jag redan gör när det gäller uttryck 
 
Idérikedom  lätt att falla in på ett spår; improvisation i avancerad jazz;  
 bredd (svårt att vara riktigt bra på flera saker) 
 
Relation till tradition traditionslös 
 
Inlevelse  ibland för starka känslor; lever mig in för mycket så jag tappar teknik 

 
 
Lärande  
 
Inlärning  lära mig det; glömska 
 
Disciplin  dålig disciplin; oorganiserad 
 
Fokus   fokus och målsättning; ofokuserad i övning; oförmåga att prioritera 
 
Uthållighet dåligt tålamod; ger upp; tröttnar fort; otålig 
 
Inre motivation  något omotiverad; oengagerad; bristande intresse för teori;  
 ibland oinspirerad 
 
Självkänsla  dålig självkänsla; dåligt självförtroende; negativt tänkande; tvivel;  
 vågar inte göra vad jag vill 
 
Prestationsångest  för höga krav/prestationsångest; känner press; kontrollbehov 
 
Samspel  att känna mig utanför; svårt ta order; kommunikation 
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Frekvensfördelning och rangordning för styrkor och svagheter 
När det gäller underteman för styrkor hade Fokus, Samspel och Inre motivation högst 
total svarsfrekvens (Tabell 6). Självständighet och Motorik hade lägst total 
svarsfrekvens. Vidare visar tabell 6 hur stor del av det totala antalet svar inom varje 
undertema för styrkor som hade placerats på första, andra och tredje plats. Inom 
undertemana Fokus (högst frekvens av förstaplatssvaren), Klang, Egen prägel, Disciplin 
och Gehör hade svaren oftare angivits på första plats än på andra eller tredje plats. Inom 
de underteman som utöver Fokus hade högst total svarsfrekvens var plats tre den 
vanligaste för Inre motivation medan Samspel hade ungefär lika många svar på första, 
andra och tredje plats. Störst skillnad (frekvens) mellan vanligaste och minst vanliga 
placering inom ett undertema för styrkor återfanns för Inre motivation (vanligaste 
placering tre) och Relation till tradition (vanligaste placering två). 
 
Tabell 6. Frekvens (%) för varje undertema av styrkor. Totalt antal svar varav antal svar 
angivna på första, andra respektive tredje plats, samt den vanligaste placeringen för 
varje undertema. 
 
 

Styrkor   Svar totalt 1:a plats 2:a plats 3:e plats    Vanligaste 
   Antal (%)  Antal (%) Antal (%) Antal (%)   placering 
 
 

Fokus  25 (10.3%) 10 (40.0%) 8   (32.0%)   7 (28.0%) 1 
Samspel  25 (10.3%)   8 (32.0%) 8   (32.0%)   9 (36.0%) 3 
Inre motivation  25 (10.3%)   6 (24.0%) 6   (24.0%) 13 (52.0%) 3 
Klang  21   (8.6%)   9 (42.9%) 6   (28.6%)   6 (28.6%) 1 
Egen prägel  18   (7.4%)   8 (44.4%) 6   (33.3%)   4 (22.2%) 1 
Disciplin  14   (5.8%)   6 (42.9%) 3   (21.4%)   5 (35.7%) 1 
Inlärning  14   (5.8%)   6 (42.9%) 6   (42.9%)   2 (14.3%) 1 & 2 
Idérikedom  14   (5.8%)   4 (28.6%) 4   (28.6%)   6 (42.9%) 3 
Inlevelse  13   (5.3%)   3 (23.1%) 6   (46.2%)   4 (30.8%) 2 
Relation till tradition  12   (4.9%)   1   (8.3%) 6   (50.0%)   5 (41.7%) 2 
Självkänsla  11   (4.5%)   4 (36.4%) 5   (45.5%)   2 (18.2%) 2 
Spelteknisk färdighet  11   (4.5%)   3 (27.3%) 4   (36.4%)   4 (36.4%) 2 & 3 
Gehör  10   (4.1%)   5 (50.0%) 2   (20.0%)   3 (30.0%) 1 
Uthållighet    8   (3.3%)   2 (25.0%) 5   (62.5%)   1 (12.5%) 2 
Musikalitet    7   (2.9%)   2 (28.6%) 2   (28.6%)   3 (42.9%) 3 
Intonation    4   (1.6%)   2 (50.0%) 2   (50.0%)   0   (0.0%) 1 & 2 
Musikteoretisk kunskap   4   (1.6%)   1 (25.0%) 0     (0.0%)   3 (75.0%) 3 
Rytmik    3   (1.2%)   1 (33.3%) 1   (33.3%)   1 (33.3%) 1, 2 & 3 
Motorik    2   (0.8%)   1 (50.0%) 0     (0.0%)   1 (50.0%) 1 & 3 
Självständighet    2   (0.8%)   0   (0.0%) 2 (100.0%)   0   (0.0%) 2 
  

 
När det gäller underteman för svagheter hade Fokus flest svar totalt (Tabell 7). Lägst 
antal svar gällande svagheter hade Gehör och Intonation. Vidare visar tabell 7 hur stor 
del av svaren som hade placerats på första, andra och tredje plats inom varje undertema. 
Inom undertemana Uthållighet, Spelteknisk färdighet, Självkänsla, Musikteoretisk 
kunskap, Idérikedom och Inlärning hade svaren för svagheterna oftare placerats på 
första än på andra eller tredje plats. Högst frekvens av förstaplatssvaren hade 
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Spelteknisk färdighet, Uthållighet, Fokus och Självkänsla. Inom undertemat Fokus var 
den vanligaste svarsplaceringen två och tre. Fokus hade den högsta svarsfrekvensen av 
både andra- och tredjeplatssvaren. Andra underteman som hade hög svarsfrekvens av 
andraplatssvaren var Självkänsla och Prestationsångest. Störst skillnad mellan 
vanligaste och minst vanliga placering inom ett undertema återfanns för Spelteknisk 
färdighet, Uthållighet och Självkänsla som alla hade plats ett som vanligaste placering. 
 
Tabell 7. Frekvens (%) för varje undertema för svagheter. Totalt antal svar varav antal 
svar angivna på första, andra respektive tredje plats, samt den vanligaste placeringen för 
varje undertema. 
 
 

Svagheter   Svar totalt 1:a plats 2:a plats 3:e plats  Vanligaste 
   Antal (%)  Antal (%) Antal (%) Antal (%) placering 
 
 

Fokus  37 (16.8%) 11 (29.7%) 13 (35.1%) 13 (35.1%) 2 & 3 
Uthållighet  24 (10.9%) 12 (50.0%)   5 (20.8%)   7 (29.2%) 1 
Prestationsångest  24 (10.9%)   8 (33.3%)   8 (33.3%)   8 (33.3%) 1, 2 & 3 
Spelteknisk färdighet  23 (10.5%) 14 (60.9%)   5 (21.7%)   4 (17.4%) 1 
Självkänsla  23 (10.5%) 10 (43.5%)   9 (39.1%)   4 (17.4%) 1 
Samspel  16   (7.3%)   2 (12.5%)   7 (43.8%)   7 (43.8%) 2 & 3 
Rytmik  12   (5.5%)   2 (16.7%)   3 (25.0%)   7 (58.3%) 3 
Musikteoretisk kunskap 11   (5.0%)   5 (45.5%)   3 (27.3%)   3 (27.3%) 1 
Motorik    9   (4.1%)   4 (44.4%)   4 (44.4%)   1 (11.1%) 1 & 2 
Inre motivation    7   (3.2%)   2 (28.6%)   3 (42.9%)   2 (28.6%) 2 
Disciplin    7   (3.2%)   2 (28.6%)   2 (28.6%)   3 (42.9%) 3 
Idérikedom    6   (2.7%)   3 (50.0%)   2 (33.3%)   1 (16.7%) 1 
Inlärning    5   (2.3%)   3 (60.0%)   2 (40.0%)   0   (0.0%) 1 
Brist på tidigare erf.    3   (1.4%)   1 (33.3%)   2 (66.7%)   0   (0.0%) 2 
Inlevelse    3   (1.4%)   0   (0.0%)   2 (66.7%)   1 (33.3%) 2 
Relation till tradition    3   (1.4%)   1 (33.3%)   0   (0.0%)   2 (66.7%) 3 
Egen prägel    3   (1.4%)   0   (0.0%)   1 (33.3%)   2 (66.7%) 3 
Intonation    2   (1.0%)   1 (50.0%)   1 (50.0%)   0   (0.0%) 1 & 2 
Gehör    2   (1.0%)   0   (0.0%)   1 (50.0%)   1 (50.0%) 2 & 3 
 

 
Jämförelser mellan styrkor och svagheter inom Lärande, Gestaltning och Spelteknik 
En majoritet (65%) av svaren om svagheter och hälften (51%) av svaren om styrkor 
handlade om Lärande. En jämförelse mellan styrkor och svagheter inom Lärande visar 
att Inlärning, Disciplin, Inre motivation, Självständighet (endast styrka) och Samspel 
oftare angavs som styrkor än som svagheter. Svagheter benämndes oftare än styrkor i 
Fokus, Uthållighet, Självkänsla och Prestationsångest (endast svaghet). Fokus, Samspel 
och Inre motivation var dominerande styrkor inom Lärande. Dessa hade även högst 
frekvens av alla underteman för styrkor. Brist i Fokus och Uthållighet samt 
Prestationsångest såg flest musikstudenter som sina svagheter. Vikten av att fokusera 
blev belyst både som styrka (10.3%) och svaghet (16.8%). Jämförelser kan också göras 
gällande rangordningen av styrkor och svagheter. Det är inte givet att de underteman 
som hade högst frekvens också rangordnades högst av musikstudenterna. Av de tre 
styrkor som hade högst frekvens Fokus, Samspel och Inre motivation är det bara Fokus 
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som har första plats som vanligaste placering. Utav de tre svagheterna med högst 
frekvens Fokus, Uthållighet och Prestationsångest är det bara Uthållighet som med 
tydlighet har första plats som vanligaste placering. 
 
Om Gestaltning handlade 41 procent av alla svar om styrkor och 13 procent av alla svar 
om svagheter. En jämförelse mellan styrkor och svagheter avseende Gestaltning visar 
att Gehör, Klang (endast styrka), Egen Prägel, Idérikedom, Relation till tradition, 
Inlevelse och Musikalitet (endast styrka) oftare angavs som styrkor än som svagheter. 
Inom Gestaltning är Klang den styrka som flest angav och Musikteoretisk kunskap den 
svaghet som flest angav. 
 
De svar som handlade om Spelteknik var 22 procent av alla svar om svagheter och 8 
procent av alla svar om styrkor. En jämförelse mellan styrkor och svagheter avseende 
Spelteknik visar att Spelteknisk färdighet, Motorik, Rytmik och Brist på tidigare 
erfarenhet (endast svaghet) oftare angavs som svagheter än som styrkor. Bara Intonation 
angavs oftare som styrka än som svaghet. Spelteknisk färdighet var den svaghet och den 
styrka inom Spelteknik som flest angav. Brister i Spelteknisk färdighet uppgavs ändå 
oftare än styrkor i Spelteknisk färdighet och var då också oftare placerade på 1:a än på 
2:a eller 3:e plats. 
 
 

D i s kus s i on  
 
Syftet var att undersöka signifikativa personlighetsegenskaper hos studenter under 
utbildning till yrkesmusiker samt tidigare och nuvarande musikaliskt utövande. 
Jämförelsegrupp för aspekterna personlighetsdrag och prestationsbaserad självkänsla 
utgjordes av psykologistudenter. Syftet var även att undersöka 
musikhögskolestudenternas självrapporterade styrkor och svagheter för den musikaliska 
utvecklingen på huvudinstrumentet. 
 
Personlighetsdrag och prestationsbaserad självkänsla 
Resultaten visade att musikstudenterna hade signifikant högre nivåer än 
psykologistudenterna avseende Openness och Agreeableness. Effektstorleken var 
måttlig. Hur kan det här sättas i sitt sammanhang av musikstudier? I musikstudierna 
används kreativt tänkande och skapande. Ett exempel är improvisation där musiken 
skapas under tiden som den framförs. På detta sätt skulle den signifikant högre nivån av 
Openness kunna spegla kreativiteten i musikerutbildningen och yrket. Openness har 
tidigare visats korrelera med kreativitet (Feist, 1998; McCrae, 1987). Openness har även 
visats predicera allmän skolprestation (John et al., 1994). Detta för att nyfikenhet och 
intresse att lära sig nya saker ingår i Openness.  Intressant är också att nyfikenhet och 
öppenhet är egenskaper som i utbildningskatalogen (Kungliga Musikhögskolan, 2007) 
beskrivs vara viktiga för delaktighet i musiklivet. 
 
Openness kan även sättas i sammanhanget av musikeryrket. Openness och 
Agreeableness kan predicera prestation i yrkesinlärning (Salgado, 1997). Detta antas 
bero på de interpersonella aspekterna i dessa personlighetsdrag. I yrkesmusikers 
läroprocess ingår inte enbart teoretiska studier, utan träning och övning i musicerande 
utgör en betydande del av utbildningen. Hälften av musikerutbildningen ägnas åt 
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huvudinstrumentet och kurser anslutna till det såsom ensemblespel, orkester, kör och 
fördjupning inom genren (Kungliga Musikhögskolan, 2007). Detta innebär att samspel 
med andra både är nödvändigt för yrkesinlärningen och upptar en stor del av 
musikstudenternas tid. Musikstudenternas signifikant högre nivå av Agreeableness kan 
spegla en sådan inriktning på social interaktion. Ödmjukhet och tillit är mer specifika 
egenskaper som mäts i Agreeableness och som därigenom kan sägas beskriva 
musikstudenterna. 
 
Introversion karaktäriserar enligt tidigare studier musiker (Kemp, 1996). Enligt 
resultaten från föreliggande studie är introversion inte karaktäriserande för 
musikstudenterna. 
 
Utöver jämförelsegruppen psykologistudenter finns normer att jämföra 
musikstudenternas värden i femfaktormodellen med. Benet-Martínez och John (1998) 
undersökte högskolestudenters nivåer av personlighetsdragen med Big Five Inventory 
(John & Srivastava, 2001). När det gäller Openness är psykologistudenternas värde i 
enlighet med normen, medan musikstudenternas värde är signifikant högre. För 
Agreeableness är psykologistudenternas värde lika med normen, medan 
musikstudenterna alltså har ett högre värde. Litteraturen visar att Neuroticism 
karaktäriserar artister (Feist, 1998) och operasångare (Sandgren, 2005). Emellertid 
uppvisade musikstudenter i en tidigare studie (Buttsworth & Smith, 1995) högre nivå av 
emotionell stabilitet än psykologistudenter. I föreliggande studie fanns ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna avseende Neuroticism. 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad i prestationsbaserad självkänsla mellan grupperna. 
Både musikstudenternas och psykologistudenternas värden ligger något över normen 
(Johnson & Blom, 2007). 
 
Tidigare och nuvarande musikaliskt utövande 
Resultaten visar att musikstudenterna ägnar i genomsnitt 22.4 timmar i veckan åt 
musikaliskt utövande i form av att öva på egen hand och att spela tillsammans med 
andra. Musiken har funnits i deras liv länge och de har ett starkt engagemang i övning 
och ensemblespel i dagsläget. De tycks vara starkt motiverade till att utöva musik. Att 
musikstudenterna började ta formella lektioner på sitt huvudinstrument när de var i 
genomsnitt 12 år innebär att de i dagsläget tagit lektioner på sitt huvudinstrument i 
genomsnitt i 12 år. Detta resultat säger dock inte om de tagit lektioner under alla åren 
fram till nuläget. 
 
Styrkor och svagheter för den musikaliska utvecklingen 
Musikstudenterna fick med egna ord beskriva styrkor och svagheter för den musikaliska 
utvecklingen på sina huvudinstrument. Tre huvudteman Lärande, Spelteknik och 
Gestaltning utkristalliserade sig för både styrkor och svagheter genom den tematiska 
analysen. En majoritet av svaren handlade om Lärande. Underteman är i stort sett 
desamma för svagheterna som för styrkorna fastän innehållet då handlar om brister 
istället för tillgångar. Vilka underteman som framkom för styrkor respektive svagheter 
skilde sig dock åt i några aspekter. Undertemana Klang, Musikalitet och Självständighet 
finns inte för svagheterna. Det att spela med Klang, Musikalitet och att vara 
Självständig sågs alltså enbart som styrkor av musikstudenterna. Frånvaron av brister i 



22 

Klang, Musikalitet och Självständighet understryker vikten av dessa styrkor hos 
musikstudenterna. För svagheterna framträdde två underteman som inte fanns som 
styrkor. Dessa underteman var Prestationsångest och Brist på tidigare erfarenhet. 
Prestationsångest är alltså aldrig en tillgång för musikalisk utveckling medan tidigare 
erfarenhet av att utöva musik behövs. 
 
Vilka styrkor och svagheter som musikstudenterna beskrev och som resulterade i 
huvudtemana Spelteknik, Gestaltning och Lärande kan relateras till vad som ingår i en 
modell av den konstnärliga utvecklingen för operastudenter nämligen sångteknik, 
uttryckssätt och interpersonella färdigheter (Sandgren, 2005). I likhet med denna modell 
återfanns kvaliteter i många av de styrkor och svagheter som angavs om att utveckla 
speltekniska färdigheter och uttryckssätt. Även interpersonella färdigheter benämndes 
med hög frekvens i undertemat Samspel. 
 

Huvudtema Lärande. 
En majoritet av alla svar om styrkor och svagheter handlade om Lärande. Detta skulle 
kunna spegla att musikstudenterna studerar och att frågan berörde just ”utveckling”. 
Teorin om ”deliberate practice” för att prestera på hög nivå innebär att det krävs 
struktur, medveten uppmärksamhet och eller medveten ansträngning för målmedveten 
övning (Ericsson et al., 1993). Det kan vara detta som avspeglar sig i mängden av svar 
om målmedvetenhet, disciplin, noggrannhet och ambition. För att skapa tid till övning 
krävs att tiden struktureras. Betydelsen av styrkan när detta fungerar och svagheten när 
detta inte fungerar kan utläsas av svaren inom Fokus. Ett sätt att försöka förstå detta är 
att relatera till perfektionism och känsla av kontroll. Professionella artister med en 
kombination av hög nivå av perfektionism och låg känsla av egen kontroll upplevde hög 
nivå av prestationsångest och låg tillfredsställelse med måluppfyllelsen i den egna 
konstnärliga utvecklingen (Mor, Day, Flett & Hewitt, 1995). Prestationsångest var en 
svaghet som framhölls av musikstudenterna i föreliggande studie. Med Fokus och 
Disciplin kan en känsla av egen kontroll upprätthållas. De många svaren om svagheter i 
Prestationsångest och Självkänsla skulle kunna vara en indikation på emotionell 
instabilitet och frekvensen av styrkorna Fokus och Disciplin ses som sätt att hantera 
detta. Så är dock inte fallet eftersom musikstudenterna inte skilde sig från normen 
avseende Neuroticism. Kan svar om att vara disciplinerad och om svårigheter att 
prioritera och få tiden att räcka till belysa övningens roll? Musikstudenterna har i några 
av svaren specificerat att svaret syftar till övningen exempelvis ”ofokuserad i övning”. 
Egenskaperna Disciplin, Fokus och Uthållighet har musikstudenter tidigare framhållit 
som viktiga just för att hantera övningen (Eriksson, 2001). 
 
Till Lärande hör också Inre motivation. Tidigare forskning visar att musikstudenter i 
stor utsträckning motiveras av deras intresse och entusiasm för att spela och utvecklas 
på deras instrument (Dews & Williams, 1989; Green, 2001). Enligt litteraturen handlar 
de känslor som utgör denna inre motivation ofta om stark kärlek till musiken. Detta 
framgår även tydligt av musikstudenternas svar. Såsom i dessa exempel på Inre 
motivation för att utvecklas musikaliskt på huvudinstrumentet sång: ”älskar att sjunga, 
min stora passion”; ”vill sjunga till människors hjärtan”. Det verkar som att det starka 
intresset och engagemanget för att spela i sig är en betydelsefull styrka för 
musikstudenterna. Kanske underlättar denna inre motivation också för uthållighet i att 
fortsätta öva och utvecklas. Uthållighet var också en av musikstudenternas viktiga 
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styrkor. Att inre motivation allmänt leder till förbättrad prestation, uthållighet, 
kreativitet och ökad självkänsla har bekräftats i tidigare studier (Ryan & Deci, 1995, 
refererat i Ryan & Deci, 2000). 
 
Samspel hör till huvudtemat Lärande. Musikstudenterna ägnar mycket tid åt 
ensemblespel. Att ensemblespel är utvecklande för speltekniska färdigheter, musikaliska 
idéer, teoretisk förståelse, sociala färdigheter, självkänsla och motivation (Kokotsaki & 
Hallam, 2007) belyser ensemblespelets betydelse för att utveckla styrkorna Spelteknisk 
färdighet, Idérikedom, Musikteoretisk kunskap, Samspel, Självkänsla och Inre 
motivation. Lyhördhet är en egenskap som tidigare beskrivit musiker (Kemp, 1996). 
Svaret ”lyhördhet” eller ”lyhörd” angav musikstudenterna ofta som styrka. 
 

Huvudtema Gestaltning. 
Fler av svaren om styrkor än svaren om svagheter handlade om Gestaltning. När 
musikstudenten kommit längre i den musikaliska utvecklingen läggs större vikt vid den 
egna musikaliska tolkningen och uttrycket (Sloboda, 1991, refererat i Ericsson et al., 
1993). Under utbildningen vid KMH finns möjligheten att hitta och utveckla det 
personliga uttrycket. Att detta angår musikstudenterna framkommer med tydlighet i de 
många svaren om Inlevelse och Egen prägel. Inlevelse med svarsexempel som ”god 
musikalisk intuition” är ett intressant undertema som beskriver att musicerande inte bara 
är spelteknik. När Inlevelse är en svaghet kan bristen t.ex. handla om att inlevelsen i 
musiken istället blir för stark. Egen prägel är ett tema som fångar musikstudenternas 
styrkor i unicitet. Aspekter av Egen prägel är t.ex. att vara ”egensinnig” eller 
”särpräglad” i uttrycket eller att spela med ”tonal tydlighet”. Detta beskriver individen i 
musicerandet, hur musiken får ett personligt uttryck. 
 
Vad finns att säga om hur de självrapporterade svaren inom Gestaltning skulle kunna 
förhålla sig till resultaten avseende personlighetsdrag? Intressant för ett antagande om 
att den signifikant högre nivån av Openness skulle kunna spegla det kreativa tänkande 
och skapande som musikaliskt utövande innebär är att musikstudenterna har angivit 
många svar om styrkor i Idérikedom om lekfullhet, fantasi, flexibilitet, mångsidighet 
och även om Samspel med andra. Dessa svar givna av musikstudenterna själva kan 
jämföras med de beskrivningar som finns av innebörden av Openness och kreativitet. 
Många svar om nyfikenhet och intresse (Inre motivation) har även angivits. Nyfikenhet 
och intresse är aspekter av Openness liksom estetiska värderingar. 
  

Huvudtema Spelteknik. 
Jämfört med huvudtemat Gestaltning hade huvudtemat Spelteknik lägre svarsfrekvens 
när det gäller styrkor men högre för svagheter. Detta skulle kunna spegla att 
musikhögskolestudenterna ägnar sig mer åt hur musiken kan tolkas och uttryckas 
musikaliskt än enbart speltekniskt och att uppmärksamhet således läggs mer vid 
styrkorna inom Gestaltning. 
 
Metodologiska överväganden 
Bortfallet från folkmusikgenren var större än för de andra genrerna. Målet var att 
samplen skulle bestå av hälften kvinnor och hälften män. Detta mål uppnåddes som 
helhet. Könsfördelningen på jazzinstitutionen är ojämn. Därför var en majoritet av 
musikstudenterna inom jazz även i samplet män. 
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När datainsamlingen skedde vid stormöten var svarsfrekvensen hög. När 
datainsamlingen skedde i anknytning till orkesterrepetition blev svarsfrekvensen lägre 
p.g.a. musikstudenternas redan pressade schema. Det visade sig vara en mindre lämplig 
tidpunkt för datainsamling men innebar inte att det blev någon snedfördelning. Andra 
faktorer som kan ha påverkat svarsfrekvensen var tid på dagen och om enkäterna kunde 
fyllas i under lektionstid eller efter lektionstid. Noteringar är att svarsfrekvensen blev 
lägre då datainsamlingen skedde efter lektionstid särskilt på kvällen. Närvaro av lärare 
påverkade däremot deltagarantalet positivt.  
 
Enkäten presenterades på samma sätt med samma instruktioner varje gång. Detta ökar 
validiteten. Några av studenterna hade andra modersmål än svenska. Musikhögskolan 
har utbytesstudenter. Detta var något som inte i förväg hade tagits i beaktande. Vid 
några enstaka fall gjorde detta att en student inte kunde delta i studien. Ett fåtal gånger 
översattes vissa ord till engelska när enkäten fylldes i. Vid en direkt översättning 
minskas frågornas validitet. 
 
Syftet var att urvalet skulle representera musikstudenter inom flera slags genrer. Därför 
rekryterades undersökningsdeltagarna inom institutionerna för klassisk musik, jazz och 
folkmusik. Deltagarna studerade till att bli yrkesmusiker och inte till t.ex. musiklärare. I 
den mån resultaten kan generaliseras är det till populationen av 
musikhögskolestuderande med samma erfarenheter av studieväg, instrumentval och 
nivå. De kan relateras till instrumentalister med huvudinstrument men inte till studenter 
med andra huvudämnen t.ex. dirigering eller komposition. Utifrån att alla var 
studerande vid KMH är gruppen homogen. De studerar till att bli musiker vid samma 
högskola, är i ungefär samma ålder och har länge ägnat sig åt att utöva musik. Avseende 
musikalisk genre och instrumentgrupp är gruppen heterogen. Kan sådana 
bakgrundsfaktorer spela in? Om det finns stora skillnader mellan musikstudenter inom 
genrerna klassisk musik, jazz och folkmusik eller mellan musikstudenter inom olika 
instrumentgrupper begränsas generaliserbarheten. I litteraturen finns blandade resultat 
gällande skillnader mellan grupper av musiker. När det gäller skillnader mellan musiker 
inom olika genrer är litteraturen begränsad. Tidigare framhölls att det finns skillnader 
avseende personlighetsdrag mellan musiker inom olika instrumentgrupper (Kemp, 
1996). Men senare forskning tyder på att detta rör sig om en stereotyp bild 
(Langendörfer, 2008). Finns olikheter mellan violinister och flöjtister på grundval av 
olikheten i instrumentval? Bilden verkar vara mer komplex. Det kan finnas olikhet t.ex. 
i inlärning och utförande mellan olika genrer och olika instrumentgrupper. Men likheten 
i valet att ägna sig åt musik är troligen större än olikheten i att ägna sig åt olika slags 
musik eller att spela olika slags instrument. 
 
Reliabiliteten kan påverkas av att urvalet var ett bekvämlighetsurval exempelvis genom 
att de som är intresserade och tar sig tid är de som deltar. Möjligen uppvisar även just 
dessa deltagare i högre utsträckning öppenhet och trevlighet. 
 
Enkäter och attitydskalor är känsliga för responsbias. Undersökningsdeltagaren kan ge 
det svar som förväntas eller som är socialt accepterat (Hayes, 2000). Denna risk 
minskades genom noggrann design av enkäten och påpekande av att det inte finns något 
rätt eller fel svar. Att uppge hur man är som person och sina styrkor och svagheter kan 
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vara känsligt. Frivilligheten att delta underströks och konfidentialiteten förklarades 
noggrant. 
 
Angående prestationsbaserad självkänsla preciserades prestationen i musikstudenternas 
frågeformulär till att gälla utövandet av musik. För psykologistudenterna gällde 
frågorna prestation i allmänhet. Detta är en begränsning i studien. För resultaten kan det 
innebära att det egentligen inte går att säga om det är skillnad mellan grupperna 
avseende prestationsbaserad självkänsla, eftersom den prestation som åsyftas skiljer sig 
åt i frågornas formulering. För att göra resultaten om prestationsbaserad självkänsla 
reliabla skulle frågorna åsyfta allmän prestation för båda grupperna. 
 
Den huvudsakliga invändningen mot öppna frågor är svårigheten att analysera dem. 
Tolkning och tematisering är utsatta för risker för bias. Det ingår i tematisk analys att 
lyfta fram teman som är relevanta för frågeställningen och att teman inte framträder av 
sig själva (Braun & Clarke, 2006). I bearbetningen av materialet påverkar författarens 
förförståelse och antaganden. Att följa stegen för tematisk analys och medvetenhet om 
och uppmärksamhet på riskerna verkade mot detta. För att ytterligare förebygga riskerna 
granskade både författaren och uppsatshandledaren noggrant alla svar och teman. Alla 
svar genomgicks upprepade gånger tills homogenitet i svaren inom varje tema och 
heterogenitet mellan teman ansågs ha uppnåtts. Dessutom konsulterades lärare vid 
KMH för deras expertis gällande användningen av musikaliska begrepp.  
 
De öppna frågorna gav många svarsmöjligheter och begränsar inte variationen i 
respondenternas beskrivning som givna svarsalternativ. Representativa citat för teman 
valdes ut för att tydliggöra teman (Braun & Clarke, 2006). Många viktiga citat finns 
men alla kan inte redovisas. Frågan gällde inte hur musikstudenterna förhåller sig till 
sina styrkor och svagheter men ibland går även det att utläsa ”kan plötsligt bli slagen av 
prestationsångest och självkritik, vilket är värdelöst!”. Frågorna om styrkor och 
svagheter var knutna till den musikaliska utvecklingen på instrumentet. Vid alla 
tillfällen svarade deltagarna på frågan om styrkor och svagheter för den musikaliska 
utvecklingen i direkt anslutning till att de just hade musicerat. På detta vis var 
aktualiteten av frågans relation just till musicerandet hög. En viktig metodfråga att ställa 
sig är vad musikstudenterna läste in i styrkor och svagheter. Det går inte att uttala sig 
om om de mer specifikt tänkte på t.ex. övningen, ensemblespel, framträdanden när det 
gäller den ”musikaliska utvecklingen på huvudinstrumentet”. Att frågan ställdes så 
öppet innebär att en angiven styrka eller svaghet kan vara en förmåga/oförmåga, 
färdighet/brist, kunskap/okunskap, egenskap, tanke eller känsla. Musikstudenternas svar 
innehöll både beskrivningar av hur man är som person t.ex. ”osäker” (Självkänsla), hur 
man spelar ett instrument tekniskt t.ex. ”bra teknik” (Spelteknisk färdighet) och 
uttrycksmässigt t.ex. ”tolkning” (Egen prägel), sig själv i förhållande till andra t.ex. ”bra 
på att vara del i en grupp” (Samspel), tankar t.ex. ”intellektuell målmedvetenhet” 
(Fokus) och känslor t.ex. ”(spel)glädje” (Inre motivation). Denna spridning i svaren 
utgör en svårighet för analysen. Huvud- och underteman skapades hela tiden utifrån att 
frågan gällde styrkor och svagheter relaterade till musicerandet. Författaren har i 
litteraturen inte kunnat finna någon heltäckande och entydig beskrivning av exakt vilka 
kvaliteter som hör till vilka delar av det musikaliska utövandet. Svaren om 
Musikteoretisk kunskap handlar exempelvis om det explicita utförandet att göra 
avancerade analyser av notbilder och spela därefter och placerades därför under 
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Gestaltning av musiken. Ett exempel på problemet att tolka items och sammanfoga dem 
till ett tema är svaren ”lyhörd” och ”pålitlig”. Dessa svar placerades under Samspel för 
att det rör sig om egenskaper som är betydelsefulla i samspel med andra. Undertemat 
Samspel innehåller svar både om sådana egenskaper och om det faktiska 
ensemblespelet. Detta kan betyda att det är alltför stor heterogenitet inom undertemat. 
Vidare gäller problemet med heterogenitet även sammanfogandet av underteman till 
huvudteman. Exempelvis innehåller huvudtemat Lärande både arbetssätt såsom 
Inlärning, Fokus och Disciplin, individens Självkänsla och Självständighet som 
underlättar för Lärande och Samspel med andra som är del av Lärandet och 
utbildningen. Beslutet att kategorisera t.ex. Självkänsla under Lärande kommer av att 
huvudfrågan gäller det musikaliska lärandet och utvecklingen och inte allmänna styrkor 
och svagheter som individen ser hos sig själv. Ett ytterligare steg i analysen skulle 
kunna vara att leta efter latenta budskap, underliggande koncept om t.ex. varför 
musikstudenterna svarade så här och hur de ser på sig själva. Analysen hölls till en mer 
explicit semantisk nivå (Braun & Clarke, 2006) för att undvika övertolkning av 
musikstudenternas svar. 
 
Slutsats 
Musikstudenterna hade en gedigen musikalisk bakgrund. Även i nuläget ägnades 
mycket tid till övning och ensemblespel. Detta stämmer väl överens med tidigare 
forskning om att målmedveten övning under många års tid krävs för musikalisk 
prestation på hög nivå (se Ericsson et al., 1993). Om det finns en ”musikalisk 
personlighet” är den mångsidig. Ett sätt att beskriva vad som kännetecknar 
musikstudenter är utifrån de signifikant högre nivåerna av Openness och Agreeableness. 
Resultaten överstämmer inte med litteratur som tidigare beskrivit att introversion 
kännetecknar musiker. I avseendet prestationsbaserad självkänsla fanns inga 
signifikanta skillnader. Viktigast för en beskrivning måste ändå musikstudenternas 
musikaliska självbild vara. Lärande, Spelteknik och Gestaltning beskriver viktiga 
element av den musikaliska utvecklingsprocessen. Det verkar som det att kunna hålla 
Fokus för att lära sig, vara motiverad genom Inre motivation och att kunna Samspela 
med andra är särskilt viktiga styrkor. Vikten av Fokus som innebär att vara 
målmedveten och kunna prioritera sin tid för bl.a. övning betonas också genom att det 
var den svaghet som framhölls mest. Uthållighet verkar vara en fördelaktig egenskap för 
att utvecklas musikaliskt på sitt huvudinstrument eftersom musikstudenterna framhöll 
det frekvent som svaghet. De menar också att Brist på tidigare erfarenhet och 
Prestationsångest försvårar den musikaliska utvecklingen medan Klang, Musikalitet och 
Självständighet underlättar den. 
 
Vidare forskning 
Om musikstudenter dras till musik via personlighetsdrag som redan formats eller om en 
individs personlighet påverkas av att studera musik är inte känt. Förslag till vidare 
forskning är att söka djupare förståelse av de komplexa relationerna mellan musicerande 
och individuella aspekter såsom personlighetsegenskaper och självbild. Musicerandet 
har en stor plats i musikers liv. Tidigare studier visar att musikers identitet är nära 
förknippad med det musikaliska utövandet (Kemp, 1996). En reflexion från en 
musikstudent var att musicerandet är en så stor del av personen att person och 
musicerande inte går att separera. Det personliga uttrycket av musiken, i denna studie 
huvudtemat Gestaltning, skulle kunna vara en länk mellan de individuella aspekterna 
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och musicerandet. Detta genom att individen med sitt personliga uttryck av musiken, 
tidigare musikalisk inlärning och känslor kan påverka hur musiken tolkas och uttrycks. 
Därför skulle det vara intressant att få fördjupad förståelse av hur denna gestaltande 
process går till, vad den består i och innebär för musikerna. 
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