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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att ur ett symbolisk interaktionistiskt synsätt försöka förstå vad som 

motiverar vuxna amatörskådespelare, amatörsångare och amatörmusikalartister att delta  

i ideella konstnärliga projekt. Något annat som studien tar reda på är om konstutövandet  

och gruppen de deltar i har någon inverkan på individens identitet och 

identitetsskapande. Genom nio semistrukturerade intervjuer skapas en förståelse kring 

motivationen och identitetsskapandet. Detta förklaras sedan genom motivationsteorier 

samt teorier kring identiteten, där det visar sig att gemenskapen i gruppen, konstnärlig 

utmaning och utveckling, deltagandet i den konstnärliga processen, känslan av flow, 

själva utförandet och dess påverkan på välbefinnandet, viljan att uttrycka sig samt 

personlig utveckling var de huvudsakliga motivationsfaktorerna. Det visar sig även att 

både det konstnärliga utförandet och gruppen har en inverkan på individens identitet och 

identitetsskapande. 

 

Nyckelbegrepp: Motivation, identitet, konstnärligt projekt, social tillhörighet, 

kompetens, självbestämmande, flow. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is, from a symbolic interactionistic perspective, to try to 

understand what motivates adult amateur actors, amateur singers and amateur musical 

artists to participate in non-profit artistic projects. The study also determines whether art 

practice and the group attending have any impact on the individual's identity and 

identity formation. Nine semi-structured interviews have been done to get a deeper 

understanding about the motivation and identity creation. The data from the interviews 

shows that social belonging, artistic challenge and development, participation in the 

artistic process, the sense of flow, the desire to express oneself as well as personal 

development were the main motivation factors. It also shows that both the artistic 

performance as well as the group had an impact on the individual's identity and identity 

formation. The data are then explained by motivation theories and theories of identity. 

 

Keywords: Motivation, identity, artistic project, social relatedness, competence, 

autonomy, flow 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1. Inledning  

Samhället präglas till stor del av pengar och materialism. I kvällstidningar kan man läsa 

om hur man ska göra för att få högre lön (Aftonbladet, 2013) och på internet kan man 

hitta information om hur man genom hemsidor och bloggar kan tjäna pengar snabbt och 

enkelt (www.passivinkomst.se, 2012). Tid är pengar heter det, men för en del 

människor stämmer inte det gamla ordspråket. Det finns många människor som väljer 

att lägga ner mycket tid och energi på olika ideella projekt. Vad är det som motiverar 

dessa människor att engagera sig i sådana projekt då de inte får någon ekonomisk 

ersättning för sitt deltagande? Detta är intresseområdet för den här studien, där fokus 

ligger på vuxna personers deltagande i ideella konstnärliga projekt. 

 

Då det gäller ungdomar och deras motivation att utöva någon form av konst har det 

visat sig att klasskamrater och den sociala gruppen spelar stor roll för motivationen 

(Adderly, Kennedy och Berz, 2003). I en studie kring vuxna, professionella dansare och 

deras motivation visade det sig att känslan av flow och yrkesmässig framgång var två 

betydande motivationsfaktorer (Hefferon and Ollis, 2006).  

 

Ungdomarna i den förstnämnda studien utövar konst ideellt och därför kan pengar 

omöjligt vara en motivationsfaktor för dem. De professionella dansarnas konstutövande 

är deras yrke och inkomstkälla och således är yrkesmässig framgång och pengar en 

motivationsfaktor för dem. De professionella dansarna är mer individualistiska då deras 

motivation påverkas av känslan av flow medan ungdomarnas motivation främst 

påverkas av sociala faktorer. Konstutövarnas ålder är därför en intressant aspekt då man 

kan undra om åldern påverkar vad som är mest betydande för motivationen.  

 

De vuxna konstutövarna, både de professionella och amatörerna, ägnar mycket tid åt 

konstutövandet. Samtidigt skiljer de sig åt då de förstnämnda tjänar pengar på konsten 

medan amatörernas deltagande är ideellt. Som amatörutövare deltar de vuxna på samma 

premisser som ungdomarna i den forskning som nämnts ovan.  

http://www.passivinkomst.se/
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De deltar frivilligt i ett konstnärligt ideellt projekt och motivationen för dem kan således 

inte handla om pengar, utan det måste vara någonting annat som motiverar dem. 

 

Därför är det intressant att ta reda på vad som motiverar vuxna amatörskådespelare, 

amatörsångare och amatörmusikalartister att delta i ideella konstnärliga projekt. 

Då tidigare forskning (Adderly m.fl. 2003. s. 197) har visat att konstutövandet och den 

sociala gruppen har en inverkan på ungdomars motivation och identitetsskapande är det 

intressant att ta reda på om det även gäller vuxna amatörkonstutövare. 

 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Då en del människor väljer att lägga ner mycket tid och energi på ideella projekt 

samtidigt som samhället mer och mer präglas av pengar och materialism, vill jag genom 

den här studien försöka förstå vad det är som gör att dessa individer vill delta i projekt 

då de inte får någon ekonomisk ersättning för sitt deltagande. 

 

Syftet med studien är att försöka förstå vad som motiverar amatörskådespelare, 

amatörsångare och amatörmusikalartister att delta i ideella konstnärliga projekt, samt 

om projektgruppen och utövandet av teater, sång och musikal har någon inverkan på 

individernas identitet och identitetsskapande.  

 

Frågeställningar:  

 

Vad motiverar amatörskådespelare, amatörsångare och amatörmusikalartister att delta i 

ideella konstnärliga projekt?  

 

Har konstutövandet någon inverkan på individens identitet?  

 

Har gruppen de deltar i någon betydelse för identitetsskapandet? 
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1.3. Disposition  

 

Studien är uppdelad i 8 kapitel med ett antal underrubriker. I kapitel 2 redovisas de 

teorier och begrepp som används i studien. Därefter, i kapitel 3, beskrivs den tidigare 

forskning som finns inom ämnet. Kapitel 4 visar avgränsningen för studien och i kapitel 

5 berättar jag om metodvalet och hur intervjuerna genomfördes. I kapitel 6 redovisas 

resultaten, vilka sedan analyseras i kapitel 7. Slutligen förs en diskussion kring studien 

och slutsatserna i kapitel 8. 

 

2. PERSPEKTIV, TEORI OCH BEGREPP 

 

2.1. Symbolisk interaktionism 

 

I den här studien används ett symbolisk interaktionistiskt synsätt. Därför är Berger och 

Luckmans (1966) teorier relevanta då de beskriver samhället som en social konstruktion 

och menar att identiteten formas i förhållandet mellan individ och samhälle (Berger och 

Luckman, 1966, s. 202). De menar att man genom andra människor och deras uttryck 

orienterar sig i hur man ska bete sig (Berger och Luckman, 1966, s. 41). 

 

Berger och Luckman (1966, s. 67-68) menar att en människa i ensamhet skulle hamna 

på djurnivå och att människor behöver socialiseras för att skiljas från djuren och 

uppfattas som människor.  

 

”Man kan visserligen säga att människan har en natur, men det är meningsfullare att 

säga att människan konstruerar sin egen natur, eller enklare uttryckt att människan 

skapar sig själv.” (Berger och Luckman, 1966, s.65).  

 

Berger och Luckman (1966, s. 162) menar också att den sekundära socialisationen är 

betydande för individens identitetsskapande och kunskapsförråd, vilket är intressant för 

studien då det inte finns något intresse att undersöka den primära socialisationen. 
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2.1.1. Identitet 

Studien berör identitet och gruppens påverkan på identitetsskapandet, varför Goffmans 

rollteori (1959) är relevant. Goffman (1959, s. 25) beskriver den sociala interaktionen 

som en teaterscen där det pågår ett rollspel mellan människor.  

 

Han menar att människor innehar olika sociala roller och att alla roller har olika fasader 

för att individen ska veta vilken roll hon/han ska spela vid vilket tillfälle. Vid ett visst 

socialt sammanhang upprätthålls en fasad och vid ett annat tillfälle en annan. Individen 

spelar olika roller beroende på det sociala sammanhanget och är fullt medveten om 

vilken roll som ska spelas när (Goffman, 1959, s. 28). Detta är en trygghet för både 

individen och omgivningen eftersom de på så sätt vet ungefär vad som kommer att 

hända i interaktionen (Goffman, 1959, s. 33).  

 

Goffman (1959, s. 25) talar även om ärligt och cyniskt rollspel där han beskriver att 

ärligt rollspel är då en individ upplever att den rollen som hon/han spelar stämmer 

överens med identiteten. Med andra ord upplever individen att denne är den roll 

hon/han spelar, oavsett om det är så eller ej. Cyniskt rollspel menar Goffman (1959, s. 

26) är då en person är medveten om att denne spelar en roll och att hon/han därför 

distanserar jaget från rollen.  

 

Eftersom studien belyser individer och deras identitetsskapande i förhållande till sin 

omgivning är även Cooleys teorier (1902) ytterst relevanta.  

Cooley (1902, s. 254) menar att människor styrs av sin omgivning då allting som 

individen vill göra och som, för denne, upplevs som en egen impuls i själva verket är ett 

svar på omgivningens förväntningar på honom/henne. Om det inte fanns någon 

omgivning skulle individen inte ha någon att visa upp sitt beteende för och då skulle 

denne bli passiv.  

 

Cooley (1902, s.242) menar att man skapar sin identitet utifrån vad man tror att 

människor som man ser upp till skulle uppskatta och på så sätt påverkas individen 

ständigt av sin omgivning. Cooleys teori om spegeljaget (1902, s. 184) berör identitet 

genom att beskriva hur människor blir medvetna om sig själva först när de speglar sig i 

andra. Han menar att jaget är en reflektion av hur andra ser oss (Cooley, 1902, s. 246). 
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Cooley (1902, s. 92-93) talar även mycket om konst och varför personer väljer att utöva 

konstnärliga aktiviteter. Han drar paralleller till små barn då han beskriver hur de 

uttrycker sig och ständigt berättar för omgivningen, eller den inbillade omgivningen, om 

vad hon/han gör. 

Om ett barn tar på sig skorna kanske hon/han uttrycker detta genom att säga ”nu tar jag 

på mig skorna”. Då barnet blir äldre lär det sig att inte göra så utan att dessa uttryck 

endast ska finnas i tankarna. Cooley (1902, s. 92-93) menar att detta skapar en inre 

frustration hos vissa människor och att de därför måste uttrycka dessa hindrade känslor 

genom konst. Detta är en mycket intressant teori för min studie då intresseområdet för 

studien är människors vilja att utöva konst.    

 

 

2.2. Motivation 

 

Då studien behandlar ämnet motivation och främst inre motivation är Self-

determination theory (Deci och Ryan, 2000) en relevant teori. Deci och Ryan (2000) 

menar att självständighet, kompetens och social tillhörighet är tre betydelsefulla delar 

för motivationen och att en individ som upplever alla dessa delar får inre motivation, 

mental utveckling och ett ökat välbefinnande. 

 

Enligt Deci och Ryan (2000, s. 229) är viljan att få uttrycka sin kompetens och känslan 

av självständighet, samt upplevelsen av social tillhörighet tre grundläggande 

psykologiska behov hos människan. De beskriver att en individ som utför ett beteende 

av egen fri vilja upplever självständighet och således ökar den inre motivationen och 

välbefinnandet.  

 

Deci och Ryan (2000, s. 236) menar att det finns olika grader av självständighet. Vid 

extern reglering drivs individen av yttre faktorer såsom belöningar eller undvikandet av 

bestraffningar. Vid det stadiet är graden av självständighet närmast obefintlig och därför 

är motivationen låg.  
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Upplever individen att denne delvis styr sitt beteende av egen vilja, men att beteendet 

inte är helt internaliserat genom tankar och affekter, ökar motivationen i jämförelse med 

tidigare stadie. En fullständig känsla av självständighet finns dock inte och därför 

upplever individen inte total inre motivation (Deci och Ryan, 2000, s. 236). 

 

Vid det tredje stadiet, identifikation, uppfattar aktören att beteendet är styrt av den egna 

viljan. Om till exempel en person vill gå ned i vikt kanske hon/han tränar mycket och 

äter hälsosamt. Viljan att träna och äta en sund kost härstammar från viljan att gå ned i 

vikt och är inte ett beteende som individen utför endast för att hon han vill det och för 

att denne njuter av utförandet. Personen upplever därför delvis inre motivation, men inte 

fullt ut, då beteendet till viss del styrs av yttre faktorer (Deci och Ryan, 2000, s. 236). 

 

Vid det sista stadiet, integration, har individen internaliserat ett visst beteende och utför 

detta endast för att denne vill göra det. Personen upplever att hon/han mår bra av att 

utföra beteendet och att det stämmer överrens med självet. En person som utför ett 

beteende av egen fri vilja upplever inre motivation och harmoni (Deci och Ryan, 2000, 

s. 236). 

 

Kompetens är också en viktig del för att man ska uppleva inre motivation. Deci och 

Ryan (2000, s. 235) menar att en individ måste uppleva att denne får uttrycka sin fulla 

kompetens i det hon/han gör, oavsett om det handlar om arbete eller 

fritidssysselsättning. Individen motiveras av att dennes kompetens tas tillvara på och att 

omgivningen uppfattar vad hon/han kan. Deci och Ryan (2000, s. 235) menar därför att 

utmaningar och feedback är en viktig del för ökad motivation. Motivationen hålls uppe 

då man, genom utmaningar, upplever att man utvecklas. Vid avsaknaden av utmaningar 

upplever individen att denne stagnerar och motivationen sänks.  

 

Att få feedback är en viktig del för att en individ ska uppleva inre motivation, vilket 

visar att omgivningen har stor betydelse för om en persons motivation är hög eller låg. 

Deci och Ryan (2000, s. 235) menar att positiv feedback ökar motivationen, men bara 

om individen upplever att denne ”förtjänar” det. Med andra ord måste en person 

uppleva att hon/han har gjort något bra för att denne ska kunna ta åt sig positiv 

feedback.  
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Den tredje delen som Deci och Ryan (2000, s. 235) beskriver som en viktig del för 

motivationen är social tillhörighet. De menar att man behöver uppleva någon slags 

social tillhörighet för att man ska känna sig motiverad att utföra ett visst arbete eller 

beteende. De beskriver att skolungdomar som upplever att deras lärare är 

omhändertagande och varm känner sig mer motiverade att göra skoluppgifter än vad de 

ungdomar gör som inte uppfattar sin lärare på det sättet (Deci och Ryan, 2000, s. 235).  

Enligt Deci och Ryan (2000, s. 235) är dock social tillhörighet den delen som har minst 

påverkan på motivationen, speciellt då det gäller vuxna människor. 

 

 

2.3. Lek och flow 

 

Mead (1969, se Berg, 1992, s. 35) menar, precis som Berger och Luckman (1966), att 

identiteten växer fram genom interaktionen med andra människor. Han talar om det 

medvetna jaget där han menar att barn upptäcker sig själva genom sin omgivning. 

 

Mead (1969, se Berg, 1992, s.42) förklarar att en individs identitet skapas i förhållandet 

mellan jaget och miget. Han menar att jaget är individens fria, spontana, handlande och 

att miget är handlandet i förhållande till andra människor. Med andra ord menar han att 

en individ som utför ett visst beteende inte kan reflektera över beteendet i stunden utan 

gör det först i efterhand, genom sin omgivning.  

 

Berg (1992, s. 44) har utvecklat Meads (1969) tankar kring jaget och miget genom att 

tala om lek och spel i förhållande till detta. Han menar att en individ som befinner sig i 

jag-fasen leker medan någon som befinner sig i mig-fasen spelar.  

 

Berg (1992, s. 22) beskriver att leken är det omedelbara intresset, då en individ är 

fullständigt fokuserad på nuet och det som sker. Det kan till exempel vara ett barn som 

leker affär. Barnet är totalt fokuserad på att ta emot kunder i kassan och är, i alla fall för 

stunden, kassör/kassörska.  

 

Vuxna människor har ofta svårt att leka på samma sätt som barn gör. Skulle en vuxen 

person leka affär skulle denne troligtvis ”gå in i rollen” som kassör/kassörska.  
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Hon/han skulle inte uppleva att denne är den rollen hon/han spelar, varför den vuxnes 

lek snarare blir ett spel (Berg, 1992, s. 42).  

 

Däremot är det inte sagt att vuxna inte kan leka. En vuxen person som är ute och fiskar 

och som är totalt fokuserad och engagerad i det som sker, upplever kanske att tiden 

rinner iväg är då troligtvis lekande (Berg, 1992, s. 22).  

 

I likhet med Berg (1992) beskriver Csikszentmihalyi (1997) känslan av flow. Han 

(1997, s. 51) menar, precis som Deci och Ryan (2000), att känslan av flow påverkar den 

inre motivationen och att flowupplevelsen endast kan upplevas då individen utför 

någonting av egen fri vilja. 

 

Enligt Csikszentmihalyi (1997, s. 51) kan känslan av flow beskrivas på olika sätt. 

Idrottsmän kanske kallar det för ”andra andningen” medan musiker och konstnärer talar 

om inspiration. Gemensamt för personer som befinner sig i en flowupplevelse, oavsett 

vilken aktivitet de utför, är att de har totalt fokus och tänker inte på någonting annat än 

det som händer just i det tillfället. Många människor beskriver att de glömmer bort tid 

och rum.  

 

Flow uppstår då en individ fokuserar på en uppgift där hela dennes skicklighet och 

fokus krävs för att uppgiften ska gå att genomföra. Är en uppgift för enkel upplever inte 

individen att hon/han utmanas och därför behövs inte det fokus som krävs för att skapa 

flow. En allt för avancerad uppgift skapar däremot frustration hos individen, vilket 

också gör det svårt att finna flow (Csikszentmihalyi, 1997, s. 52).  

 

Flowupplevelser bidrar till att personer känner sig lyckliga. Dock är det inte möjligt att 

känna lycka i själva flowupplevelsen, eftersom man då är fullt fokuserad på det som 

sker i nuet. Däremot brukar en känsla av lycka infinna sig hos individen efter själva 

flowupplevelsen (Csikszentmihalyi, 1997, s. 54).    

 

Teorin kring flow är relevant för min studie då tidigare forskning (Hefferon and Ollis, 

2006) har visat att flowupplevelsen är betydande för motivationen hos professionella 

dansare. De respondenter som intervjuas i min studie deltar alla i något ideellt 
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konstnärligt projekt, som de av egen fri vilja har valt att delta i.  

Vid utförandet av musikal, sång eller teater befinner sig dessa sannolikt i 

flowupplevelser, varför det är intressant att ta reda på om det bidrar till ökad motivation. 

 

2.4. Konst 

 

I studien är begreppet konst och konstnärliga projekt återkommande. Därför är det av 

intresse att beskriva konstbegreppet och vad jag menar med konstnärliga projekt. Det 

finns flera teorier och tankar kring konst och vad som bör räknas som konst. 

Konstbegreppet är dock mycket komplext och det finns egentligen inget rätt eller fel.  

 

Vad som bör räknas som konst är en mycket individuell fråga. Dantos (1964) och Linde 

(1960) är bara två av många som har försökt definiera begreppet. Det finns dock ingen 

befintlig konstdefinition som beskriver konst på det sätt som begreppet betraktas i den 

här studien. Därför har jag valt att själv göra en beskrivning kring konst och 

konstbegreppets betydelse för studien.  

 

Konstnärliga projekt innebär att en eller flera individer utövar en konstart och att den 

eller dessa, på ett eller annat sätt, visar upp sin konst inför publik. Konstarterna är i det 

här fallet skådespeleri, sång och musikal. Den sistnämnda konstarten innefattar sång, 

dans och skådespeleri. Konstutövande innebär med andra ord att en individ utför 

någonting inom en vedertagen konstart.  

 

Studien skulle kunna behandla till exempel bildkonstnärer och gitarrister, men eftersom 

fokus ligger på skådespeleri, sång och musikal är dessa inte av intresse för studien. 

Däremot är det inte sagt att bildkonstnärer och musiker såsom grafiker och gitarrister 

inte utför konst, de faller bara inte inom ramen för studien och det konstområde som 

studien ämnar undersöka.   
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

För att skapa en förståelse kring ämnet och den tidigare forskning som finns inom 

området har jag studerat tidigare forskning och vetenskapliga artiklar, vilka redovisas 

nedan.  

 

3.1. Tidigare forskning om motivation och konstutövning 

 

I en studie (Adderly m.fl. 2003. s. 196) där ungdomar intervjuats om vad som motiverar 

dem att delta i ett band, en kör eller en orkester var det många som svarade att den 

sociala interaktionen var viktig för motivationen. Ungdomarna beskrev känslan av att 

tillhöra en grupp och hur de trodde att de uppfattades av personer utanför gruppen.  

 

De berättade att de kallar sig själva för musiknördar och att det är acceptabelt inom 

gruppen, men att andra personer inte får kalla dem för sådana skällsord.  

Ungdomarna beskrev också att de genom kläder och musikväskor visar sin 

grupptillhörighet (Adderly m.fl. 2003. s. 197). 

 

Då det gäller meningsskapande förklarade några av ungdomarna att de finner mening i 

spelandet eftersom de tycker om att spela och att de känner att de får möjlighet att skapa 

något. Andra uttryckte att lärandet av musik och musiken i sig bidrar till 

meningsskapandet. Att genom musik få möjlighet att beröra andra människor var även 

det en viktig aspekt då det gällde meningsskapandet (Adderly m.fl., 2003. s. 198).   

 

Undersökningen om ungdomarna belyser många aktuella ämnen för den här studien, 

såsom motivation, grupp och identitet. Det finns många likheter mellan ungdomarna 

och de vuxna som deltar i studien. Konstskapandet och interaktionen samt att konsten 

utförs ideellt är gemensamt för studierna. Därför är det relevant att nämna föreliggande 

studie.  

 

I en annan undersökning (Patrick, M. Ryan, Alfeld-Liro, Fredricks, Hruda och Eccles, 

1999), där ungdomar intervjuats gällande kamraternas inverkan på den egna 
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motivationen att fortsätta med en sport eller konstnärlig aktivitet, visade det sig att 

kamraterna hade en framträdande inverkan på motivationen.  

 

Många av respondenterna uttryckte även att de genom sporten eller det konstnärliga 

intresset funnit nya vänner (Patrick m.fl., 1999. s. 751). Ungdomarna uttryckte att de har 

ett starkare vänskapligt band med sina vänner inom sporten och konsten än vad de har 

med andra vänner (Patric, m.fl., 1999. s. 753). 

 

Även denna undersökning är relevant för min studie då den belyser ämnen som 

motivation, grupptillhörighet, social interaktion och identitet.  

 

3.2. Tidigare forskning om flow och konstutövning 

 

I en undersökning (Hefferon and Ollis, 2006. s. 148) där 9 professionella dansare 

intervjuades kring känslan av flow beskrev de flesta att det är då ”allt klickar”. De 

uttryckte att känslan av flow påverkar självförtroendet på ett positivt sätt eftersom man i 

det ögonblicket inte tvivlar på sig själv och är inte mottaglig för negativa tankar. Många 

beskrev även att tiden påverkas och att det känns som att man förlorar medvetandet för 

en stund (Hefferon and Ollis, 2006. s. 149).  

 

Känslan av att inte utmanas som dansare och att dansen blir rutinmässig uttryckte 

många var en aspekt som kunde göra det svårt att hitta flow.  Andra saker som, enligt 

dansarna, kunde påverka upplevelsen av flow var t.ex. bra eller dåligt självförtroende, 

musiken och koreografin, sminket och kostymen, känslan på scenen, relationen mellan 

dansarna och koreografen samt relationen mellan dansarna och publiken (Hefferon and 

Ollis, 2006. s. 151-156). 

 

Forskningen om de professionella dansarna tar upp individuella aspekter gällande 

upplevelsen av flow och hur detta påverkar individen. Detta är viktigt för min studie då 

flow är ett område som, under intervjuerna, visade sig vara en viktig motivationsfaktor 

för respondenterna.  
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3.3. Tidigare forskning om identitet och konstutövning 

 

Forskning har visat att personer som utövar musik upplever att musicerandet är en del 

av deras identitet (Taylor, Kruse, Nickel, Lee och Bowen, 2011). I en studie där vuxna 

musiker intervjuades om deras upplevelser gällande deltagandet i en musikensemble 

beskrev många att de genom musiken får möjlighet att uttrycka sig själva och att det 

känns som ett tomt hål inombords vid avsaknaden av musicerandet (Taylor m.fl., 2001, 

s. 19). 

 

I en annan studie (Bain, 2005. s. 32) som handlar om att skapa en konstnärlig identitet 

genomfördes semi-strukturerade intervjuer med 80 professionella bildkonstnärer. 

Konstnärerna beskrev svårigheterna kring att skapa en konstnärlig identitet.  

De uttryckte att många människor som inte utövar konst anser att konstnärer har sin 

talang ”gratis” och att de därför inte har ett slitsamt och ”riktigt” jobb.  

 

Konstnärerna uttryckte att många, som inte arbetar inom konstyrken, anser att man ska 

ha ett jobb att gå till och att man inte ska sitta hemma och arbeta. De menar att det finns 

en mentalitet där man tänker att konst är någonting som man sysslar med för att man 

tycker att det är roligt och att man ska inte kunna tjäna pengar på någonting som är 

roligt. Konstnärerna i undersökningen tjänade inte speciellt mycket pengar men ville 

ändå arbeta med konst. De motiverades av viljan att skapa något (Bain, 2005. s. 38).  

 

Att arbeta som bildkonstnär beskrevs av konstnärerna som ett ganska ensamt arbete. De 

berättade att de oftast försökte hitta ett hus eller en lokal som de kunde dela med andra 

bildkonstnärer. De beskrev att de vill känna kreativitet och energi i huset och att de 

påverkas av det på ett positivt sätt. De sa också att de kändes viktigt att uppleva någon 

slags social tillhörighet. De strävar alla mot samma mål, att överleva som konstnärer, 

vilket gör att de kan känna igen sig själva i de andra och känner sig då inte lika 

ensamma. Konstnärerna delade därför ofta upp sig i mindre grupper där de försökte 

motivera och informera varandra om nyheter inom konstvärlden. 

Medlemskapet i dessa grupper var inte oviktigt för identitetsskapandet som konstnär 

(Bain, 2005. s. 36). 
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Konstnärerna beskrev identitetsskapandet som konstnär och hur detta påverkas av 

omgivningen. De uttryckte också att de, trots att de arbetar individuellt, har ett behov av 

att tillhöra en grupp. Då min studie berör identitet och identitetsskapande är forskningen 

intressant även om den inte behandlar amatörsångare, amatörskådespelare eller 

amatörmusikalartister. 

 

 

4. AVGRÄNSNING 

I studien är varken respondenternas kön eller etnicitet av intresse, varför detta inte 

kommer att nämnas. Eftersom fokus ligger på vuxna människor som deltar i ideella 

konstnärliga projekt är respondenternas ålder och de projekt de deltar i det enda som är 

intressant för studien. 

 

Då det gäller de ideella konstnärliga projekten är varken religion eller politisk 

ståndpunkt intressant. Därför studeras endast projekt som är politiskt och religiöst 

obundna.  

 

Det finns mycket forskning kring hur människors välbefinnande påverkas av att lyssna 

på musik (Hays och Minichiello, 2005). Detta är inte intressant för min studie då det är 

individens eget utförande som är intresseområdet. Det är inte heller intressant att beröra 

andra konstarter än de som presenteras i studien. 

 

Det finns många studier som fokuserar på unga dansare och deras kroppsbild och hur 

detta bidrar till ätstörningar hos dansare (Quested och Duda, 2011). Detta är inte heller 

av intresse för studien då jag endast fokuserar på motivation och identitet och går inte in 

på personliga ämnen som till exempel psykiska besvär, om det inte är så att 

respondentens uttalanden kring sådana personliga ämnen besvarar någon av studiens 

forskningsfrågor.     
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5. METOD 

 

5.1. Metodval 

Då intresseområdet för den här studien är individers upplevelser kring deras motivation 

och identitet används kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer vid insamling 

av data (Bryman, 2002. s. 301). Respondenterna intervjuas kring motivation, grupp och 

identitet och intervjufrågorna har utformats utifrån Self determination theory (Deci och 

Ryan, 2000), Goffmans rollteori (1959) och Cooleys teori om spegeljaget (1902). 

Csikszentmihalyis teori om flow (1997, s. 51) och Meads (1969, se Berg, 1992) teorier 

kring jaget och miget samt Bergs (1992) lekteori tillkom efter intervjuerna, eftersom 

leken och flowupplevelsen visade sig vara en viktig motivationsfaktor för 

respondenterna. 

 

Att undersöka individers motivation och identitet är svårt genom till exempel 

observationer, vilket är anledningen till valet av metod (Bryman, 2002. s. 301).  

Vid ostrukturerade intervjuer finns det en risk att de teman som är intressanta för 

studien inte tas upp och att insamlad data därmed blir för snål eller ointressant för att 

kunna svara på studiens frågeställningar. Genom ostrukturerade intervjuer skulle 

respondenterna kunna prata länge om någonting som inte alls är intressant för min 

studie, vilket skulle minska studiens validitet (Bryman, 2002. s. 43). 

   

Strukturerade intervjuer var dock inte ett alternativ eftersom respondenten då inte hade 

fått möjlighet att prata fritt om ämnet. Risken hade funnits att något tema som, för 

respondenten var viktigt, inte togs upp och att intervjusvaren därför hade blivit 

missvisande (Bryman, 2000, s. 44). 

 

Detta undveks genom semistrukturerade intervjuer med öppna intervjufrågor och en 

uppmuntran gentemot respondenten att prata fritt om ämnet utifrån de frågor som 

ställdes. Om respondenten till exempel började prata om någonting, som för 

honom/henne var viktigt för välbefinnandet, uppmuntrades detta trots att välbefinnande 

inte är studiens intresseområde. Det kunde till exempel vara så att respondenten pratade 

om välbefinnande i samband med motivation och att ämnet på så sätt ändå var intressant 

för studien (Creswell, 2013, s.60).   
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Nio respondenter intervjuades och intervjuerna genomfördes face-to-face. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av mobiltelefon och därför undveks till exempel telefonintervju. 

Genom ”face-to-face-intervjuer” kunde både jag och respondenten uppfatta icke verbal 

kommunikation, vilket minskade risken för missförstånd (Kvale och Brinkmann, 2009, 

s.165).  

 

5.2. Urval 

I studien har jag intervjuat tre vuxna amatörmusikalartister, tre amatörsångare och tre 

amatörskådespelare som alla deltar i något ideellt konstnärligt projekt.   

 

Jag arbetar själv som danslärare och koreograf och därför befinner jag mig ofta i 

konstnärliga sammanhang. Det smidigaste och effektivaste sättet att få tag i 

respondenter var därför bekvämlighetsurval (Bryman, 2002. s. 114). 

 

Amatörskådespelarna fick jag kontakt med genom en regissör som jag tidigare har 

arbetat med. Jag fick ett antal namn och mailadresser av henne, vilka jag sedan 

kontaktade via mail där de tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju. De tre som 

svarade snabbast bestämde jag tid och plats med. Amatörsångarna fick jag, även dem, 

kontakt med genom min gamla kollega då jag fick en lista på namn och mailadresser 

och dessa kontaktades på samma sätt som jag kontaktade skådespelarna. De tre 

amatörmusikalartisterna fick jag kontakt med genom två av mina danselever. De gav 

mig ett antal namn, vilka sedan kontaktades skriftligen via facebook.  

 

Nedan ger jag en kort beskrivning av alla respondenter. Jag använder inte deras riktiga 

namn eller utger någon övrig information som kan kopplas till respondenten. Detta 

diskuteras mer under rubriken ”Etiska överväganden”. 

  

Rut, Emelie och Eva är 19-25 år gamla och amatörskådespelare. De deltar ideellt i en 

teatergrupp som sätter upp föreställningar varje sommar. Repetitionsperioden brukar 

börja i mars och då repeterar de varje helg fram till juni, följt av ett uppehåll, för att 

sedan repetera intensivt en vecka innan föreställningarna sätter igång.  Rut och Emelie 

har deltagit i teatern sedan de var små, medan Eva började då hon var 19 år.   

Ragnar, Lova och Petra är amatörsångare och är 46-51 år gamla. De deltar ideellt i en 
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scenisk kör där de utrycker sig genom sång, agerande och koreografi men där sång är 

det huvudsakliga uttryckssättet. De repeterar en kväll i veckan och sedan mer intensivt 

inför föreställningar. Både Ragnar och Lova har varit med i kören i över 20 år medan 

Petra har deltagit i drygt två år.  

 

Lena och Sofia är två amatörsmusikalartister och deltar ideellt i en musikal. Ester deltar 

i samma musikal och har för några månader sedan börjat få betalt för sitt deltagande i 

musikalgruppen. Hennes deltagande har dock varit ideellt i flera år och det är de 

upplevelserna hon refererar till i intervjun då hon ännu inte har hunnit uppleva ett 

musikalprojekt där hon får betalt. Lena, Sofia och Ester är 24-39 år gamla och har 

deltagit i ett antal musikaler. I det teatersällskapet de deltar i är det inga ”fasta” 

musikalmedlemmar, utan man måste göra audition till varje musikal. Med andra ord är 

det en ny ensemble varje gång, även om det ofta är samma personer som söker och 

kommer med i musikalerna. De repeterar nästan varje helg i ett antal månader och har 

sedan mer intensiva repetitioner inför föreställningarna.   

 

5.3. Etiska överväganden 

 

Då det gäller etiska aspekter har fyra områden tagits i beaktning. Dessa fyra är 

informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och intervjuarens roll (Kvale och 

Brinkmann, 2009, s. 84).  

 

Informerat samtycke används genom att de personerna som tillfrågades att delta i en 

intervju informerades om studiens övergripande intresseområde, varför de kontaktades 

samt hur jag hade fått tag i deras namn och mailadress. De informerades även om att 

intervjun skulle spelas in och att endast jag skulle lyssna på intervjun. Respondenten 

informerades även om att dennes namn inte skulle nämnas i studien utan att ett påhittat 

namn skulle användas. Vad som stod i informationsbrevet finns bifogat i Bilaga 1. 

De som tackade ja till en intervju fick samma information, en gång till, vid 

intervjutillfället (Kvale och Brinkmann, 2009. s.87).  
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I studien behandlas intervjuerna konfidentiellt, särskilt eftersom personerna inom varje 

konstnärlig kategori känner varandra. Alla respondenter kommer att få ta del av studien 

och för att de inte ska veta vilka andra som har deltagit utlämnas både namn, yrke och 

annat som skulle kunna kopplas till respondenten. I en intervjusituation kan man aldrig 

veta om respondenten kommer att beröra personliga ämnen eller ej, vilket även det är en 

anledning till varför konfidentialitet används (Kvale och Brinkmann, 2009. s. 88). 

 

En tredje aspekt som jag har tagit hänsyn till, men som inte har fått speciellt stort 

utrymme, är de konsekvenser som intervjuerna kan få för respondenterna. Även om 

vissa respondenter pratade om personliga ämnen har jag har inte bedömt att någon 

intervju var känslomässigt ansträngande. Därför har det inte gjorts någon uppföljning 

efter intervjuerna, förutom att jag har tackat respondenterna för deras deltagande (Kvale 

och Brinkmann, 2009. s. 89).  

 

Då det gäller min roll som intervjuare var jag väl medveten om att jag besatt en 

maktposition i förhållande till respondenten. Respondenten fick därför välja tid och 

plats för intervjun för att hon/han skulle känna sig så trygg och bekväm som möjligt. 

Innan intervjun pratade jag lite med respondenten om allt möjligt och i början av 

intervjun ställdes en del inledande frågor för att samtalet skulle ”komma igång” och för 

att respondenten skulle känna sig avslappnad och trygg i situationen (Creswell, 2013. s. 

56). 

 

Vid intervjuerna hade jag ett neutralt förhållningssätt men försökte samtidigt ha en 

öppen attityd för att uppmuntra respondenten att dela med sig av sina tankar och 

upplevelser (Kvale och Brinkmann, s. 91). Vid studiens slut raderas alla inspelningar 

och transkriberingar. 

 

 

5.4. Intervjuguide 

 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med 16 frågor (Bilaga 2). De tre första 

frågorna var inledande frågor för att det skulle kännas naturligt för respondenten att 

prata om sitt deltagande det konstnärliga projektet. En av dessa frågor var följande: 
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Hur länge har du sysslat med sång/skådespeleri/musikal? 

 

Den frågan är varken fokuserad på identitet eller motivation, vilka är de två intressanta 

ämnena för studien. Dock var det en del respondenter som, genom den här frågan, 

berörde identitet. 

 

Om man bortser från de tre första frågorna utformades intervjuguiden utifrån Self 

determination theory (Deci och Ryan, 2000), Cooleys teori om spegeljaget (1902) samt 

Goffmans rollteori (1959). Anledningen till varför jag gjorde så var att jag ville 

säkerställa att intervjuerna fokuserades på det studien ämnar undersöka, alltså 

motivation och identitet.  

 

Upplevelsen av själva det konstnärliga utförandet och flowupplevelsen togs upp av 

samtliga respondenter. Teorin om flow (Csikszentmihalyi, 1997, s. 51) fanns dock inte 

med i början av arbetsprocessen utan tillkom i ett senare skede eftersom det visade sig 

att flowupplevelsen var en viktig motivationsfaktor för respondenterna. Meads (1969, se 

Berg 1992) teorier kring jaget och miget samt Bergs (1992) lekteori tillkom också i 

efterhand då dessa, med fördel, kunde kopplas till respondenternas erfarenheter och 

upplevelser gällande det konstnärliga utförandet i projektgruppen. 

 

Sex frågor berörde motivation utifrån ett allmänt perspektiv, dessa frågor utformades 

alltså inte utifrån någon teori utan ställdes för att uppmana respondenten att tala fritt om 

sitt deltagande i det konstnärliga projektet. Ett exempel på en sådan fråga är följande: 

 

Hur kommer det sig att du började spela teater/sjunga i kör/delta i musikaler?  

Följdfråga: Vad är det som har gjort att du har fortsatt? 

 

Fyra frågor utformades utifrån Deci och Ryans Self determination theory (2000) där alla 

tre komponenter; social tillhörighet, självständighet och kompetens, berördes. Ett 

exempel på en sådan fråga är: 

 

Kan du beskriva hur teatergruppen/kören/musikalgruppen är off stage?  
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Tre frågor hade med identitet att göra. Dessa utformades både utifrån Goffmans rollteori 

(1959) och Cooleys teori om spegeljaget (1902). Ett exempel på en sådan fråga är 

följande: 

 

Umgås du med dem i teatern/kören/musikalen privat?  

Följdfråga: Hur tror du att dina anhöriga och vänner som inte är med i gruppen upplever 

dig då du umgås med dem i kören/dansgruppen/musikalen? 

 

 

5.5. Procedur 

 

Första kontakten med respondenterna skedde via mail där de tillfrågades att delta i en 

intervju som tillhörde mitt examensarbete. De informerades om studiens intresseområde 

och att de fick bestämma tid och plats för intervjun. De informerades även om att 

intervjun skulle spelas in samt att materialet skulle behandlas konfidentiellt.  

Vad som stod i informationsmailet finns bifogat i Bilaga 1. 

 

När respondenterna hade tackat ja till att ställa upp på en intervju bestämdes tid och 

plats där detta skulle ske. De flesta ville träffas på ett café eller i hemmet. En respondent 

intervjuades hos dennes kompis och en intervjuades hemma hos mig. Valde 

respondenten att intervjun skulle ske på ett café eller hemma hos mig blev de bjudna på 

fika, förutom det utgick ingen ersättning.  

 

Alla intervjuer utom en skedde i respondentens hemstad, vilket innebar att jag åkte till 

honom/henne. Varför en av intervjuerna inte skedde i respondentens hemstad var för att 

både jag och respondenten befann oss hos en gemensam vän vid samma tillfälle och 

därför var det smidigast för båda två att genomföra intervjun där och då. 

 

Intervjuerna genomfördes i april 2013. De flesta intervjuerna var 37-50 min långa. Dock 

var en intervju 1 timme och 18 minuter och en annan 33 minuter.  

 

Att den ena intervjun blev lång och den andra kort i förhållande till de övriga 

intervjuerna kan ha med många saker att göra.  
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Den långa intervjun var min första intervju och jag lät möjligen respondenten sväva ut 

på en del sidospår, vilka inte svarade på studiens frågeställningar. Detta kan ha bidragit 

till att intervjun blev längre än de andra intervjuerna. 

 

Intervjun ägde rum i respondentens hemmiljö, vilket troligen också kan ha bidragit till 

att intervjun blev lång. Känslan av att vara i hemmet skapade trygghet hos 

respondenten, vilket sannolikt bidrog till mer utförliga svar än vad hon kanske skulle ha 

givit om intervjun genomfördes på ett café. 

 

Intervjun som var 33 minuter gjordes på ett café. Varför intervjun inte blev särskilt lång 

är svårt att säga. Jag upplevde att respondenten var trygg i situationen och denne 

svarade utförligt på alla frågor. Avvikande för just den intervjun var att respondenten 

hade med sig en kompis. Respondenten valde själv att kompisen skulle vara närvarande 

och under intervjun satt kompisen och läste en bok, hon var alltså inte delaktig i själva 

intervjun.  

 

Möjligen kan kompisens närvaro ha påverkat intervjusvaren då respondenten kanske 

skulle ha delat med sig av mer information, tankar och erfarenheter om endast jag och 

hon var närvarande. Däremot skapade kanske kompisens närvaro ett lugn hos 

respondenten. Det är som sagt svårt att säga varför intervjun blev lite kortare än de 

andra intervjuerna och därför dras inga slutsatser kring detta. 

 

Vid övriga intervjuer var endast jag och respondenten närvarande, om man bortser från 

övriga cafégäster och personal.  

 

Även om det, vid vissa tillfällen, togs upp en del personliga områden kändes ingen 

intervju ”tung” utan samtliga intervjuer var avslappnade och präglades av en trevlig 

stämning. 
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5.6. Transkriberingsprocessen 

 

För att intervjuerna skulle kunna transkriberas spelades samtliga in med hjälp av 

mobiltelefon. Kvale och Brinkmann (2009, s. 194) menar att transkriberingen ska ses 

som en översättning från muntligt till skriftligt språk. Redan genom borttagandet av det 

kroppsliga språket, från intervjusituationen till en inspelad intervju, försvinner den icke 

verbala kommunikationen. Vid transkriberingen försvinner ytterligare information då 

till exempel tonlägen, pauser och skratt försvinner.  

 

Då jag transkriberade var jag därför noga med att skriva utförlig information. Vid skratt, 

suckar och annat skrev jag detta inom parentes, till exempel (skrattar). Vid en lång paus 

skrev jag tre punkter och vid en kortare paus, eller då den som talade blev avbruten av 

den andre skrev jag två punkter. Annan information, till exempel då respondenten 

härmade någon annan, skrevs också ut för att man på så sätt skulle kunna förstå att 

denne imiterade en annan person.  

 

Det var endast jag som transkriberade intervjuerna, vilket både är positivt och negativt 

då det gäller resultatet och studiens reliabilitet. Att någon annan skulle transkribera 

intervjuerna var inte ett alternativ då jag, utifrån etiska aspekter, lovat respondenterna 

att jag skulle vara den enda som lyssnade på inspelningarna. 

 

Eftersom jag var närvarande vid intervjuerna och interagerade med respondenterna fick 

jag en uppfattning om dessa och deras uttryckssätt och kunde, vid transkriberingen, 

därför minnas och förstå till exempel när respondenten var ironisk eller ej.  

Detta bidrar till att transkriberingarna blir reliabla men kan samtidigt minska 

reliabiliteten då ett uttalande kan uppfattas på olika sätt av olika människor och 

beroende på var i meningen man väljer att sätta kommatecken, punkt och andra tecken 

får meningen olika betydelse (Kvale och Brinkmann, s. 201).   

 

Alla transkriberingar sparades i min dator. Samtliga inspelningar och transkriberingar 

raderas vid studiens slut. 
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Genom transkriberingarna lärde jag mig mycket om min egen intervjuteknik och 

utvecklades på så sätt som intervjuare (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 196).  

 

 

5.7. Validitet och reliabilitet 

Enligt Kirk och Miller (1986, s.19) är en studie reliabel om den får motsvarande resultat 

oavsett när och var den genomförs. Validitet har att göra med om studien ger ett korrekt 

resultat. De menar också att en studie kan vara reliabel men inte valid men att motsatsen 

är omöjlig. Bryman (2000, s. 257) menar att validitet har att göra med om resultatet 

svarar på studiens frågeställningar.   

 

Min intervjuguide var bra utformad då respondenterna svarade utförligt på 

intervjufrågorna och jag fick på så sätt svar på mina forskningsfrågor. Således 

undersöker studien det den ska undersöka och innehar därför validitet (Kirk och Miller, 

1986, s. 20). De teorier som används i undersökningen stärker studiens resultat, vilket 

även det visar att studien är valid (Kirk och Miller, 1986, s. 29).  

 

Då det gäller reliabilitet finns det vissa svårigheter. Detta beror på att exakt samma 

intervjuer och miljön kring intervjuerna aldrig kan upprepas. Reliabiliteten ökar dock i 

och med att det har presenterats en beskrivning kring respondenterna och de projekt de 

deltar i, samt intervjusammanhanget och intervjuguiden. Liknande respondenter kan då 

hittas och studien kan på så sätt upprepas (Kirk och Miller, 1986, s. 41). 

 

 

5.8. Analysmetod  

5.8.1. Angreppsätt  

 

Fenomenologi är en filosofi som kan inspirera en metodologi. Eftersom den här studien 

beskriver individernas upplevelser kring motivation och identitet, är fenomenologi den 

mest lämpade metodologiska inspirationskällan och används därför vid analys av data. 
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En fenomenologisk studie förklarar ett antal individers gemensamma betydelse kring 

deras upplevelser gällande ett koncept eller ett fenomen (Creswell, 2013. s. 76).  

Forskaren samlar in data från individer som upplevt det aktuella fenomenet och utifrån 

detta beskriver denne sedan essensen kring vad respondenterna har upplevt och hur de 

har upplevt detta (Creswell, 2013. s. 76).  

 

Den här studiens ändamål är inte att beskriva respondenternas upplevelser, var och en 

för sig, utan avsikten är att berätta deras gemensamma upplevelse kring motivationen 

och identitetsskapandet. Även detta talar för att fenomenologi är en lämplig metod för 

studien (Finlay, 2009, s. 8).  

 

Vid analysen började jag med att färgkoda transkriberingarna. Jag läste igenom varje 

transkribering och färgmarkerade olika teman med olika färger. Röd markering betydde 

till exempel gemenskapen i gruppen medan grön markering stod för välbefinnande.  

Efter det granskade jag alla intervjuer för att se vilka färger som var övervägande och 

vilka som var avvikande. På det sättet kunde jag få en bild av vad respondenterna hade 

pratat mest om och vilka teman som var mer avvikande. Jag skrev sedan upp de mest 

betydande temana och tog ut väsentliga citat från varje transkribering, vilka jag sedan 

radade upp under varje tema. Efter det lästes citaten igenom för att bekräfta att de 

svarade på forskningsfrågorna. En del citat togs bort och kvar fanns endast relevant 

data.   

 

5.8.2. Förförståelse  

 

Intresset för ämnet skapades då jag arbetade som koreograf för en musikal i Skövde. Jag 

såg hur hårt dansarna, skådespelarna och sångarna kämpade för att göra en bra 

föreställning, trots att de inte fick någonting betalt. Vid det tillfället började jag fundera 

på hur det kommer sig att en del människor jobbar så hårt för någonting utan att få 

betalt, samtidigt som samhället till stor del präglas av pengar och materiella ting. Mina 

tankar kring detta och mitt intresse för ämnet blev startskottet för studien. 

 

Att jag kan en del om skådespeleri, sång och musikal är en fördel då jag på så sätt 

troligtvis kan förstå respondenterna bättre än vad någon annan, icke teater- och 

musikkunnig intervjuare, kanske skulle göra. Risken för missförstånd minskar eftersom 
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jag förstår vad respondenten pratar om. Givetvis präglas den här studien av min 

förförståelse, det är ofrånkomligt då jag har ett stort kulturintresse. Däremot försöker jag 

att inte lägga någon personlig värdering i texten utan låter respondenternas upplevelser 

och erfarenheter svara på studiens forskningsfrågor (Creswell, 2013. s. 60).  

 

 

6. RESULTAT 

 

Under intervjuerna var det några teman som togs upp mer än andra. Dessa var; 

Gemenskapen i gruppen, Konstnärlig utmaning och utveckling, Deltagandet i den 

konstnärliga processen, Flow, Välbefinnande, Viljan att uttrycka sig samt Personlig 

utveckling.  

 

6.1. Gemenskapen i gruppen 

 

Det visade sig att en av de huvudsakliga motivationsfaktorerna, då det gällde 

deltagandet i de ideella konstnärliga projekten, var gemenskapen i den grupp som 

respondenterna deltog i.  

 

Många av respondenterna uttryckte att man, under ett konstnärligt projekt, blir som en 

stor familj och att den sociala gemenskapen är en stor anledning till varför de väljer att 

delta i projekten. En del respondenter uttryckte att de inte hade fortsatt delta i kören, 

musikalen eller teatern om de inte hade haft ett sådant starkt känslomässigt band till de 

övriga projektmedlemmarna. Rut beskrev detta såhär:  

 

”Hade jag hatat människorna när jag var sju år så hade jag ju aldrig 

fortsatt med teater, då hade jag ju slutat.”  (Transkribering Rut, s. 17) 

 

 

Det var däremot en respondent som uttryckte att själva utförandet av musikal och att få stå 

på scenen är det som motiverar henne, och att gruppen och den sociala gemenskapen är en 

bonus. Hon uttryckte att hon skulle fortsätta att delta i musikaler även om hon inte trivdes 

med gruppen men att det givetvis är roligare att delta i sådana projekt om man upplever 

sammanhållning och värme i gruppen.  
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Då hon fick frågan om hur hon tror att det skulle vara om hon inte trivdes i projektgruppen 

svarade hon:  

 

”Jag tror fortfarande att jag hade älskat att stå på scenen, men att traggla 

sig igenom alla repetitioner och ja alla förberedelser och allt sånt skulle ju 

va fruktansvärt mycket jobbigare naturligtvis. För nu när du har jobbigt så 

har du alltid nån du kan luta dig emot, nån du kan prata med, nån du bara 

kan få en kram av…”
 
(Transkribering Ester, s. 17) 

 

 

6.2. Konstnärlig utmaning och utveckling 

 

Respondenterna motiverades av utmaningar i det konstnärliga utförandet. De uttryckte 

att sådant som inte känns utmanande och utvecklande sänker motivationen och att själva 

utförandet då inte blir lika roligt. 

 

Emelie beskrev att viljan att utvecklas förändras med åldern och att hon, som vuxen, vill 

få utmaningar och uppleva att hon utvecklas. I intervjun uttryckte hon:  

 

”Alltså när man var mindre var det mycket det att man hade kanske en, två 

scener där man hade repliker och sen var man med i dom stora scenerna 

och liksom stod och reagerade på vad som hände liksom och att stå, det 

alltså det är inte så roligt att bara stå på scenen och göra det, utan nu när 

man faktiskt får agera, det är ju sjukt mycket roligare, man blir ju mer 

taggad på att repa.” (Transkribering Emelie, s. 19)  
 

 

6.3. Deltagandet i den konstnärliga processen 
 

Samtliga respondenter beskrev att de i nuläget får vara delaktiga i den konstnärliga 

processen och att det påverkar motivationen på ett positivt sätt. De beskrev att de 

troligtvis inte skulle tycka att det var lika roligt att delta i konstnärliga projekt om de 

helt och hållet styrdes av en regissör, koreograf eller körledare. Ragnar beskrev detta 

såhär:  
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”Det hade inte vart roligt att ha nån sådär demonregissör typ som… som 

kom in och sa precis hur allting skulle vara, om man inte skulle vara med 

och, inte fick vara medskapare.” (Transkribering Ragnar, s. 7) 
 

 

En av respondenterna uttryckte dock att hon tyckte att det var skönt att befinna sig i ett 

sammanhang där hon inte behövde bestämma, då hon i sitt yrkesliv har en ledarposition. 

Hon sa bland annat såhär:  

 

”… och sen kan jag känna för egen del att jag själv har ett ledarjobb idag 

och då tycker jag att det är otroligt skönt att, att någon annan leder ibland 

också faktiskt. Jag har inga problem med det, jag tycker det är jätteskönt.” 

(Transkribering Petra, s. 9) 

 
 

6.4. Flow 

 

Då respondenterna beskrev känslan de har när de står på scenen var det många som 

uttryckte att de, i den stunden, brukar vara helt fokuserade på det som händer i nuet och 

att de glömmer bort tid och rum.  

 

”Jag kan ju ofta finna mig i, efter föreställningen att jag har ingen aning om 

vem det är jag har sett i publiken, men jag har full kontakt liksom, det ser ut 

som det förstår jag. Men på något vis så är jag liksom väldigt här, i min 

bubbla och är koncentrerad på vad jag ska göra på något sätt va och det 

handlar väl kanske lite att om, om man är i… ibland är man ju liksom i 

flowet på något sätt och det är ju en väldigt skön känsla.”  

(Transkribering Lova, s. 32) 
 

 

De beskrev också att det, vid en bra föreställning, händer någonting med energin och att 

de känner sig otroligt lyckliga efteråt. De beskrev känslan som magisk. Respondenterna 

menade att det är den känslan de vill åt och att det är en av anledningarna till varför de 

vill delta i projekten. En av respondenterna som pratade om flow uttryckte detta såhär:  
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”… allting stämmer och då, då som sagt att den känslan, det är fullständigt 

magiskt… ja det är ju, det är ju en känsla av, som när man har totalt flow.”  

(Transkribering Ragnar, s. 16) 

 

 

6.5. Välbefinnande 

 

Samtliga respondenter beskrev att de mår bra av det konstnärliga utförandet. Många av 

dem beskrev att konsten är en oerhört viktig del i deras liv och att det påverkar 

välbefinnandet på ett positivt sätt. I intervjun med Ester var detta ett återkommande 

tema. Då jag frågade Ester varför hon deltar i musikalen svarade hon såhär:  

 

”…jag vet varför och det är för att det är det som får mig att vilja leva typ, 

det är min livsgnista, det är mitt livselixir. Det finns ingenting som jag kan 

tänka mig att göra förutom det. Jag kan göra, ha ett annat jobb också så 

länge jag får hålla på med det här. Jag bor hellre i en, en kartong nånstans 

så länge jag får hålla på med det här.” (Transkribering Ester, s. 4) 

 

 

Sofia pratade också mycket om välbefinnande och beskrev att hon inte får någon 

ekonomisk ersättning för deltagandet men att hon får betalt på ett annat sätt. Hon sa 

såhär:  

”Nej, men som jag sa då, mitt jobb som jag har det ger mig pengar och 

teatern ger mig livskvalitet så att det ger mig lön i vänner, kärlek och bara 

att jag trivs liksom.”
 
(Transkribering Sofia, s. 10) 

 

 

6.6. Viljan att uttrycka sig 

 

Samtliga respondenter menade att de har en vilja att uttrycka sig och att detta motiverar 

dem att spela teater, sjunga, eller delta i musikaler. De uttryckte att deltagandet i de 

konstnärliga projekten är en möjlighet för dem att uttrycka den konstnärliga delen av 

dem själva. Då Sofia fick frågan varför hon deltar i musikaler svarade hon såhär: 
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 ”…så det, det är väl att det är ett uttryck för mig att, att liksom.. jag har 

massa grejer i mitt huvud, i min kropp som måste komma ut, jag måste få 

vara kreativ och jag är inte så bra på att måla, jag är inte så bra på att.. och 

jag är, kan inte spela musik liksom, det måste komma ut på något annat sätt, 

jag har bara mig och min kropp… eh, och då är det ett väldigt bra forum för 

mig att.. få ut allting.. så..” (Transkribering Sofia, s. 29) 

 

Då en av respondenterna skulle svara på varför hon deltar i konstnärliga projekt svarade 

hon: 

”Nej men det är ju för att få göra det jag tycker, det jag, jag älskar ju att 

sjunga och liksom agera, det är ju det ena, att jag får utlopp för det alltså 

den konstnärliga delen av mig.”  (Transkribering Petra, s. 28) 

 

 

Detta visar att konstutövandet har en inverkan på individernas identitet då de upplever 

att konsten är en del av identiteten.  

 

 

6.7. Personlig utveckling 

 

Respondenterna beskrev att de genom kören, teatern, eller musikalen har utvecklats som 

människor och att de troligtvis inte hade varit likadana om de inte hade deltagit i de 

olika konstnärliga projekten. De beskrev den personliga utvecklingen och menade att 

både det konstnärliga utförandet och gruppen har deltagit till en positiv personlig 

utveckling hos dem. Detta svarar på studiens andra och tredje frågeställning då konsten 

och den konstnärliga gruppen sannolikt har stor betydelse för respondenternas 

identitetsskapande. Emelie beskrev detta såhär:  

 

”Jag tror inte att jag hade vart, jag tror inte, alltså jag tror inte att jag hade 

vart likadan som människa, jag tror inte att jag hade utvecklats på samma 

sätt. Alltså jag är väldigt öppen och jag är väldigt trygg i mig själv har jag 

blivit nu, dom senaste åren och jag har, det har ju med att göra att man har 

kommit så nära sig själv, just genom teatern.” 

(Transkribering Emelie, s. 23-24) 
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6.8. Avvikande teman 

 

Några av respondenterna pratade om att de ville beröra publiken och att detta var en 

motivationsfaktor för dem. Det var speciellt en respondent som pratade mycket om det. 

Hon beskrev att hon tycker att det är värt att delta i musikaler även fast hon gör det 

ideellt. Hon sa då såhär:  

 

”… det är värt det för att jag känner att man gör andra människor glada på 

ett annat sätt, nånting som inte har med det vanliga samhället att göra, det 

har inte med att jag men nu får du tillbaka såhär mycket pengar på skatten 

eller nu så får du en gratis biltvätt, alltså såhär. Utan det är nånting som är 

mer än bara det vanliga, du får fly undan en stund.”  

(Transkribering Sofia, s. 30) 
 

 

En av respondenterna pratade om att hon tyckte att det var roligt att gå in i rollen som 

skådespelare genom att klä ut sig och ha på sig en ”mygga” och att detta var en 

anledning till varför hon spelade teater. I intervjun sa hon såhär:  

 

”… eh.. och just att spela teater, och du vet såhär att klä ut sig typ, det 

tycker jag är asroligt. Få på sig såhär fin kostym och gå där med en mygga 

på kinden och, en sån här mikrofon, och liksom visa upp saker för folk, det 

är jätteroligt.” (Transkribering Eva, s. 23-24) 

 
 

Hon uttryckte däremot att det inte var den huvudsakliga motivationsfaktorn till varför 

hon vill delta i ideella teaterprojekt.  

  

7. ANALYS 

 

7.1. Motivation 

De flesta av respondenterna uttryckte att gemenskapen i gruppen var en stor 

motivationsfaktor för deltagandet de ideella konstnärliga projekten.  

I intervjun med Lena sa hon såhär:  
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”Man blir ju som en familj och man kommer ju väldigt nära varandra under 

en väldigt kort tid när man gör sånna här projekt. Och det är ju det som är, 

det är ju det som är tjusningen med det och det är ju det som gör att man gör 

det igen för att man känner att ja. Och i det här gänget så är det mycket så 

tycker jag att det finns en väldig värme som gör att man, man vill göra det 

igen.” 
 
(Transkribering Lena s. 12-13) 

 

Då Lena uttrycker att de i projektgruppen blir som en familj och hon säger att det är 

därför hon vill fortsätta att delta i sådana projekt är det sannolikt den sociala 

tillhörigheten som motiverar henne i hennes deltagande.  

 

Detta kan förstås utifrån Deci och Ryans (2000) Self Determination Theory. De 

beskriver att känslan av social tillhörighet är viktig för att individen ska uppleva inre 

motivation (Deci och Ryan, 2000, s. 229). Deci och Ryan (2000, s. 229) menar dock att 

social tillhörighet är den delen som är minst betydande för motivationen, vilket inte 

verkar vara fallet för respondenterna i den här studien.  

 

I intervjun med Emelie berättade hon om varför hon deltar i teatern ideellt och hur folk 

brukar reagera då de får reda på att hon inte får någon ersättning för sitt deltagande. 

Emelie uttryckte detta såhär:    

 

”Det är många som säger såhär, blir såhär, vadå, får ni inte betalt? Gör du 

det fast ni inte får betalt liksom? Lägger du så mycket tid utan att få betalt? 

Och då blir man såhär, ja fast hade du förstått hur roligt vi har och vilken 

sammanhållning vi har då hade du inte tyckt att det var konstigt eller såhär. 

Jag umgås med mina vänner, alltså det är ju som att jag skulle få betalt för 

att, ta betalt för att gå och fika med en kompis liksom, det är bara det att vi 

gör nytta med nöje.”
 
(Transkribering Emelie, s. 17-18) 

 

 

Även detta kan förklaras utifrån Self Determination Theory då hon beskriver att 

sammanhållningen och gruppen är oerhört viktig för hennes deltagande. Deci och Ryan 

(2000, s. 236) menar också att individen måste uppleva att hon/han har valt sitt 

beteende, i det här fallet deltagandet i teatern, själv för att denne ska uppleva total inre 

motivation. Emelie och alla andra respondenter deltar frivilligt i olika projekt, vilket 

sannolikt gör det möjligt för dem att uppleva total inre motivation.  
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Att få utvecklas och uttrycka sin fulla kompetens i konsten var en stor motivationsfaktor 

för respondenterna. Deci och Ryan (2000, s. 229) menar att känslan av att man 

utvecklas och att ens fulla kompetens tas tillvara på är viktigt för att man ska känna sig 

motiverad att utföra en uppgift. Ragnar pratade en del om detta och uttryckte att 

motivationen sänks då man inte får någon utmaning.  

 

”Jag har gjort ganska många solonummer och då får man ju chans att 

uttrycka sig fullständigt då. Sen kan det ju va, alltså om jag sjunger bas så 

kan det ju va en del låtar där som är ganska otacksamma då musikaliskt, för 

basstämman, den kanske bara ligger på en bordunton eller nån sån här 

stötig entonig pumpbas och det får man ju ta om det inte blir för mycket sånt 

så är det ju okej. För många sånna stämmor som bara går (sjunger stötigt) 

det är ju inte kul att sjunga så att det, det får man ju ha lite lagom mycket.”
  

(Transkribering Ragnar, s. 9-10) 
 

Flertalet respondenter uttryckte att de motiverades av att få delta i den konstnärliga 

processen och att de föredrog koreografer, körledare och regissörer som uppmuntrade 

dem att vara kreativa. Rut sa såhär:  

”Men eh, sen känner jag att.. det är aldrig så att våran regissör styr oss 

såhär, gör så, gör så, ställ er där, utan det är väldigt testa å väldigt, väldigt 

fritt och så.. det är jätte, jätteskönt tycker jag.” (Transkribering Rut, s. 13) 

 

Rut säger att hon tycker att det är skönt att regissören inte styr henne utan att arbetet är 

väldigt fritt. Deci och Ryan (2000, s. 236) menar att en individ som upplever att 

hon/han får bestämma över sitt eget beteende och handlande får ökad motivation.  

I intervjun med Lova beskrev hon att hon inte skulle vilja delta i en kör där det endast 

var körledaren som bestämde vad de skulle göra och hur de skulle göra det.  

 

”Men det är väl lite så att.. om det till exempel då skulle vara körledaren då 

som bara, bara bestämmer, då, då är det inte den gruppen som jag vill vara 

med i. Jag vill vara med i den konstnärliga processen. Det är det som är 

mycket av kören, också. Eeh… till skillnad från att vara en kör som bara 

sjunger dom arren som man blir tilldelade på något sätt va. Nej, det är nog 

det som är grundbulten i, i den här kören egentligen och det är därför jag 

tror att det blir en ganska tight grupp också.” 
 
(Transkribering Lova, s.19) 
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Lova säger att hon tror att gruppen blir tight för att alla får komma med idéer och delta i 

den konstnärliga processen. Hon menar alltså att känslan av självständighet påverkar 

känslan av social tillhörighet. Det är precis detta Deci och Ryan (2000, s. 236) menar då 

de beskriver att en individ inte kan uppleva total inre motivation om inte alla delar; 

social tillhörighet, kompetens och självständighet, är uppfyllda. Alla tre delarna 

påverkar varandra. 

 

Många av respondenterna berättade om hur mycket de älskar att stå på scenen och de 

förklarade att de, vid ett uppträdande, känner sig fullständigt uppslukade av stunden och 

att det är en oerhört skön känsla. Detta kan förstås utifrån Bergs (1992) lekteori, då 

dessa individer sannolikt befinner sig i jag-fasen och leken.  

 

Respondenternas upplevelser kan även förstås utifrån Csikszentmihalyis (1997) teori 

om flow. Han menar att en individ endast kan uppleva flow då hela dennes fokus krävs 

för att utföra en uppgift. Csikszentmihalyi (1997, s. 54) menar också att 

flowupplevelsen ger ett lyckorus, men att man kan känna sig lycklig först efter 

utförandet eftersom man vid själva flowupplevesen är fokuserad på det man ska göra. 

Sofia uttrycker känslan av lycka efter en föreställning och säger såhär:  

 

”… men det är nog det göttigaste att det är, man får så mycket endorfiner 

och bara, så mycket energi liksom, och efteråt, det är, man är både helt 

utpumpad och man har gjort, gett allt liksom och sen så är man så jäkla 

lycklig bara. Så jäkla gött.” (Transkribering Sofia, s. 27) 

 

Alla respondenter pratade mycket om det konstnärliga utförandet och dess påverkan på 

välbefinnandet. Ester berättade att hon tidigare hade mått psykiskt dåligt men att 

deltagandet i musikaler påverkade hennes välbefinnande på ett mycket positivt sätt. I 

intervjun sa Ester såhär:   

”Men det är, alltså det, det är väl bara det att det har räddat mig typ när jag 

mått som sämst så är det ju det som har fått mig att, då jag faktiskt, jag har 

ju faktiskt vart självmordsbenägen en gång i tiden eller såhär och jag har ju 

mått skit och då är det ju det här som har fått mig att komma tillbaka och så 

det, det är viktigt för mig. Det är larger than life.” 

(Transkribering Ester, s.31) 
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Genom Esters intervjusvar förstår man att musikalen och konstutövandet är mycket 

viktigt för henne och att hon mår bra av att delta i musikaler. Deci och Ryan (2000, s. 

236) menar att en individ som upplever inre motivation får ökat välbefinnande och att 

motivationen endast kan uppnås genom att individen upplever social tillhörighet, 

kompetens och autonomi. Troligtvis är deltagandet i musikalen ett sådant sammanhang 

där Ester upplever alla dessa delar, vilket gör att hon upplever inre motivation, som i sin 

tur leder till ökat välbefinnande.  

 

7.2. Identitet 

 

Respondenterna beskrev att de genom gruppen och det konstnärliga projektet inte bara 

utvecklas inom konstarten utan att de även utvecklas på ett personligt plan. Eva sa 

såhär:  

”När jag började så utvecklades jag väldigt mycket eftersom jag började 

umgås med nya människor och andra människor som hade andra synsätt på 

saker och ting, så det gjorde jag, dom plockade ju fram bra egenskaper hos 

mig tyckte jag, så det gjorde jag ju. Och jag har blivit mycket bättre på att 

lyssna på folk, eh det har jag verkligen blivit och att.. och lära mig att förstå 

folk, alltså att man är olika, att man är olika men att man kan acceptera det 

på ett annat sätt, det har jag lärt mig. Lyssna och att acceptera olikheter typ. 

Jag har blivit mer medveten om människor.” 
 
(Transkribering Eva, s. 24-25) 

 

 

Berger och Luckman (1966, s. 202) menar, likväl som Mead (1969), att individen 

formas i förhållandet mellan individ och samhälle och att en människa inte kan bli 

människa i avsaknaden av andra människor. Eva har upplevt en personlig utveckling då 

hennes identitet har utvecklats och formats i förhållandet mellan henne och 

teatergruppen.  

 

Cooley (1902, s. 184) menar att individen blir någon genom att spegla sig i andra. Med 

andra ord skulle Eva aldrig ha kunnat genomgå en personlig utveckling om de andra 

gruppdeltagarna inte var närvarande.   
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Genom intervjuerna visade det sig att den sociala gemenskapen i de konstnärliga 

projekten är en oerhört viktig del för respondenternas vilja att delta. Sannolikt är därför 

personerna i gruppen viktiga för den enskilda individen. Cooley (1902, s. 246) menar att 

man vill vara på ett sådant sätt som man vet att personer som är viktiga för en skulle 

tycka om. Han säger också att jaget är en reflektion av hur andra ser oss (Cooley, 1902, 

s. 242).  

 

Varför Eva utvecklades som person i teatergruppen var troligtvis för att hon upplevde 

att medlemmarna i gruppen var viktiga personer för henne och att hon, till en början, 

inte tyckte att omgivningens uppfattning av henne var sådan som hon ville vara. Hon 

valde därför att förändra sig och således förändrades även reflektionen av henne. 

 

Ragnar pratade, precis som alla andra, mycket om gemenskapen i gruppen. Han beskrev 

att han känner sig trygg i kören och att han kan vara sig själv. Han sa såhär:  

”…man är ju olika personer i olika sammanhang.. så att.. eh… det finns ju, 

jag har ju andra goda vänner som inte är med i kören som jag kan va 

avspänd med och sig själv sådär å, men.. kanske inte riktigt på samma sätt 

som man är med körgänget och om man skulle ta mina arbetskamrater så 

skulle dom nog beskriva mig på ett helt annat sätt än vad dom i kören gör. 

Det liksom, det är två olika spelplaner man visar upp två olika alltså, båda 

dom personerna är ju jag, men det är inte samma register man spelar upp på 

dom olika såhär spelplanerna då kan man väl säga.”
   

(Transkribering Ragnar, s. 20) 
 

 

Då jag frågade om det var någon av rollerna eller grupperna han kände sig mer bekväm 

i svarade han:  

 

”Jag känner mig mer bekväm i kören än vad jag gör på jobbet.”
  

(Transkribering Ragnar, s. 21) 

 

Ragnar upplever att han har olika roller i olika sammanhang, vilket kan förstås utifrån 

Goffmans rollteori (1959). Goffman (1959, s. 28) menar att individer har olika roller 

och att varje roll har en fasad. Individen är fullt medveten om vilken fasad som hör till 

vilken roll och vid vilket tillfälle de olika rollerna ska spelas. Av allt att döma trivs 

Ragnar bättre med den rollen han har fått i kören, möjligen för att han upplever att den 

stämmer bättre överrens med hans identitet. 
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Eftersom Ragnar är medveten om att han spelar olika roller vid olika tillfällen är han 

vad Goffman (1959, s. 25) kallar för cynisk rollspelare. Då Ragnar känner sig mer 

bekväm i kören än vad han gör på jobbet kan det möjligen vara så att hans rollspelande 

är mer cyniskt i det sistnämnda sammanhanget. I kören kanske rollspelandet till och 

med är ärligt.  

 

Troligtvis upplever Ragnar att han spelar ett spel på jobbet då han är mycket medveten 

om sin omgivning och den rollen han spelar. Enligt Mead (1969, se Berg 1992) befinner 

han sig, på så sätt, i mig-fasen. Ragnar upplever att han kan vara sig själv i kören, vilket 

visar att han sannolikt befinner sig mer i jag-fasen i kören än vad han gör på jobbet. 

Självklart befinner han sig i ett samspel mellan dessa, eftersom det är i förhållandet 

mellan faserna som identiteten skapas. Men troligtvis upplever Ragnar att han kan leka i 

kören, medan han spelar ett spel på jobbet (Berg, 1992, s. 42).      

 

Många av respondenterna beskrev att konstutövandet utgör en del av deras identitet då 

de har en vilja att uttrycka sig. Ester var en av dem som yttrade detta då hon sa:  

 

”…jag har alltid sjungt även om jag inte tatt lektioner och sånt så sjunger 

jag ju jämt i princip. Så det är, jag är väl en teaterapa i grund och botten 

eller såhär. Men jag, alltså även, jag spelade ju teater i vardan typ, eller så.. 

det finns ju nått videoklipp när jag var liten när jag springer omkring med 

ett äpple och leker Hamlet och sånt där, så att det. Jag har ju alltid haft 

det.”
  
(Transkribering Ester, s. 4 & 21) 

 

Ester beskriver att hon alltid har spelat teater och sjungit och att hon alltid har haft en 

vilja att uttrycka sig. Detta kan förstås genom Cooleys (1902, s. 92-93) teori om 

konstnärliga människor och deras behov av att få uttrycka sig.  

 

Enligt Cooley (1902, s. 92-93) uppstår det en slags frustration hos konstnärliga 

människor då dessa upplever att de har massor med tankar och känslor inom sig som de 

måste få uttrycka och att de därför gör det genom konst.  

 

Ester beskriver att hon som liten spelade teater i vardagen. Nu när Ester är vuxen leker 

hon sannolikt inte på samma sätt som barn gör. Enligt Cooley (1902, 92-93) leder detta 

till en frustration hos Ester, vilken hon sedan blir av med genom att delta i musikaler. 
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Detta kan givetvis även förstås utifrån Bergs (1992, s. 22) lekteori då Ester, och de 

andra respondenterna, troligtvis har ett behov av leken, som en kontrast mot det 

vardagliga spelet. Behovet av att leka får de utlopp för i de olika konstnärliga projekten. 

 

 

8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 

Syftet med studien var att försöka förstå vad som motiverar amatörskådespelare, 

amatörsångare och amatörmusikalartister att delta i ideella konstnärliga projekt samt om 

projektgruppen och utövandet av teater, sång och musikal har någon inverkan på 

individernas identitet och identitetsskapande.  

 

Nedan kommer jag att svara på och diskutera kring studiens frågeställningar en i taget. 

 

8.1. Vad motiverar amatörskådespelare, amatörsångare och 

amatörmusikalartister att delta i ideella konstnärliga projekt?  

 

Gemenskapen i gruppen var en stor motivationsfaktor för respondenterna då de 

upplevde att motivationen ökade vid bra sammanhållning och stämning i 

projektgruppen. Detta förklaras utifrån Deci och Ryans Self Determination Theory 

(2000) där social tillhörighet är en viktig del för att individen ska uppleva inre 

motivation. 

 

Tidigare forskning (Adderly m.fl. 2003. s. 196) har visat att ungdomar som deltar i 

konstnärliga grupper motiveras av den sociala interaktionen i gruppen.  Det har också 

visat sig att kamraterna har en framträdande inverkan på motivationen då det gäller 

ungdomars fortsatta deltagande i konstnärliga projekt (Patrick, M. Ryan, Alfeld-Liro, 

Fredricks, Hruda och Eccles, 1999). 

 

Respondenterna i den här studien hade samma upplevelse som ungdomarna i den ovan 

nämnda forskningen. Detta visar att åldern inte har någon betydelse för känslan av 

social tillhörighet som en stark motivationsfaktor. Den sociala gemenskapen var en av 

de viktigaste motivationsfaktorerna för alla utom en av respondenterna.  
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De uttryckte att sammanhållningen i projektgruppen är anledningen till varför de väljer 

att ägna så mycket tid åt projektet även fast det är ideellt.  

 

Detta visar hur viktiga andra människor är för en individs motivation, utveckling och 

självuppfattning, vilket stämmer överens med både Cooleys (1902), Goffmans (1959), 

Meads (1969, se Berg 1992) samt Berger och Luckmans (1966) teorier kring individen 

och dess omgivning.  

   

Personlig utveckling samt konstnärlig utmaning och utveckling var också två 

huvudsakliga motivationsfaktorer hos respondenterna. Även detta förklaras utifrån Self 

Determination Theory (Deci och Ryan, 2000).  

 

I studier som gjorts på ungdomar och deras motivation att utöva musik (Adderly m.fl. 

2003) uttryckte ungdomarna att känslan av utveckling motiverade dem. Självständighet, 

kompetens och utveckling var dock inte de huvudsakliga motivationsfaktorerna för 

ungdomarna. 

 

I den här studien uttryckte respondenterna att dessa tre faktorer hade stor inverkan på 

motivationen, vilket tyder på att det finns en skillnad mellan ungdomar och vuxna på 

den punkten.  

 

Känslan av flow var en annan motivationsfaktor för respondenterna.  

Både respondenterna i den här studien och de professionella dansarna som deltog i en 

tidigare studie (Hefferon and Ollis, 2006) kring känslan av flow uttryckte att 

flowupplevelsen är en oerhört skön känsla och att det är den känslan de vill komma åt 

då de står på scenen.  

 

Detta var en gemensam motivationsfaktor för amatörerna och de professionella 

konstutövarna, då flowupplevelsen inte har att göra med om man är professionell eller 

ej. Flow kan alla människor uppleva, det krävs bara rätt förutsättningar för att det ska 

kunna ske (Csikszentmihalyi, 1997, s. 52). 

 

Amatörerna och de professionella konstutövarna skiljer sig dock på en punkt då de 

professionella dansarna uttryckte att de motiverades av yrkesmässig framgång, vilket 
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givetvis inte var en motivationsfaktor för respondenterna i den här studien då deras 

konstutövande inte är deras yrke.  

 

Respondenterna uttryckte att själva utförandet av konstarten motiverade dem och att de 

upplever att de får ökat välbefinnande av konstutövandet och deltagandet i 

projektgruppen. 

 

Tidigare studier har visat att ungdomar upplever att musikutövandet och deltagandet i 

olika musikprojekt bidrar till ökat välbefinnande (Adderly m.fl. 2003). I studien där 

professionella dansare intervjuades kring känslan av flow var dock välbefinnande inget 

återkommande tema.  

 

Deltagandet är frivilligt för både amatörerna och de professionella dansarna då varje 

människa har en egen fri vilja. De professionella dansarnas konstutövande fyller dock 

en ekonomisk funktion i livet, vilket det inte gör för amatörerna. Den ekonomiska 

aspekten sätter troligtvis en viss press på de professionella dansarna, då dansen är deras 

yrke precis som vilket annat jobb som helst. Detta gör att man kan ifrågasätta om 

konstutövandet har större positiv inverkan på välbefinnandet hos amatörer än vad det 

har hos professionella konstutövare.   

  

8.2. Har konstutövandet någon inverkan på individens identitet?  

 

Genom intervjuerna visade det sig att konstutövandet har en inverkan på individernas 

identitet då många av respondenterna beskrev att utövandet av sång, teater eller musikal 

är en del av identiteten. Alla respondenter beskrev att de har en vilja att uttrycka sig 

genom sång, dans eller teater och att de får möjlighet att göra detta genom deltagandet i 

de olika projekten.  

 

Tidigare forskning har visat att personer som spelar musik upplever att musicerandet är 

en del av deras identitet och att det känns som ett tomt hål inombords vid avsaknaden av 

spelandet (Taylor m.fl., 2001, s. 19). 
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Det finns likheter mellan min studie och tidigare forskning då konstutövandet verkar ha 

stor inverkan på identiteten. Genom att frivilligt delta i olika projekt får respondenterna 

möjlighet att uttrycka en del av sig själva, vilket förstås utifrån Cooleys (1902, s. 93) 

teorier kring människors behov av att uttrycka sig.  

 

Respondenterna uttryckte att de mår bra av konstutövandet, vilket sannolikt har att göra 

med att de får uttrycka sig, men som troligtvis även påverkas av att projekten de deltar i 

är frivilliga och att det leder till ökad motivation och i sin tur ökat välbefinnande (Deci 

och Ryan, 2000, s. 229).  

 

Respondenterna beskrev dock att deras konstnärliga identitet formas i kontakten med 

projektmedlemmarna och att gruppen är viktig för identitetsskapandet. Detta diskuteras 

mer under kommande rubrik. 

 

8.3. Har gruppen de deltar i någon betydelse för identitetsskapandet? 

 

Samtliga respondenter uttryckte att gruppen de deltar i är viktig för deras vilja att delta i 

de olika konstnärliga projekten. De beskrev att de, genom gruppen, utvecklas som 

individer och att de sannolikt inte skulle ha varit de personerna de är idag om de inte 

hade deltagit i dessa grupper. Respondenterna beskrev att de upplever att gruppen 

påverkar deras identitet på ett positivt sätt.  

 

I en studie där ungdomar intervjuats kring deras motivation att utöva musik visade det 

sig att grupptillhörigheten var oerhört viktig för motivationen och att gruppen hade stor 

inverkan på identitetsskapandet. Ungdomarna berättade att de kallar sig själva för 

musiknördar och att det är acceptabelt inom gruppen, men att andra personer inte får 

kalla dem för sådana skällsord. De beskrev också att de genom kläder och musikväskor 

visar sin grupptillhörighet (Adderly m.fl. 2003. s. 197). 

 

Respondenterna som deltar i den här studien beskrev inte identitetsskapandet på samma 

sätt som ungdomarna i den tidigare forskningen. Ingen av respondenterna uttryckte att 

det, varken från gruppens sida eller ur ett individuellt perspektiv, finns någon önskan att 

uppfattas som en särskild grupp eller skiljas från andra grupper.  
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Möjligen har detta att göra med att de respondenter som deltar i min studie är vuxna och 

har därför inte samma behov som ungdomarna har att tillhöra en speciell grupp eller få 

en tydligt definierad roll. Detta är dock endast mina egna reflektioner.  

 

Berger och Luckman (1966) menar att individen formas av sin omgivning, vilket även 

Cooley (1902), Mead (1969, se Berg 1992) och Goffman (1959) uttrycker. Genom 

intervjuerna kunde det förstås att respondenterna upplever att de utvecklas och formas 

av projektgruppen, vilket visar att gruppen har en inverkan på individernas 

identitetsskapande. 

 

8.4. Avslutande kommentarer 

 

Genom data från intervjuer besvaras studiens frågeställningar där det visade sig att 

gemenskapen i gruppen, konstnärlig utmaning och utveckling, deltagandet i den 

konstnärliga processen, flow, välbefinnande, viljan att uttrycka sig samt personlig 

utveckling var de huvudsakliga motivationsfaktorerna. Det visade sig också att 

individens identitet påverkas av konstutövandet samt att gruppen de deltar i har 

betydelse för identitetsskapandet. 

 

Möjligen skulle jag vid utformandet av forskningsfrågorna och syftet inte ha delat upp 

respondenterna i tre grupper då min önskan inte var att skilja på dem utan behandla dem 

som en grupp. Med andra ord ville jag inte ta reda på respondenternas motivation och 

identitetsskapande var och en för sig, vilket jag i efterhand funderar på om det kanske 

uppfattas som för läsaren. Troligtvis hade det varit bättre om jag hade benämnt alla 

respondenter, oavsett konstutövande, för ”amatörartister”.  

 

Något annat som kanske kunde ha formulerats på ett annorlunda sätt var vissa av 

intervjufrågorna. Vid intervjuerna upplevde jag att jag kunde ha ställt frågor som var 

mer personliga och rättframma och att vissa intervjufrågor bidrog till att det pratades 

runt ämnet i stället för att jag och respondenten pratade om dennes individuella 

erfarenheter och upplevelser. 
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8.5. Fortsatt forskning 

 

Det har inte gjorts speciellt mycket forskning kring amatörkonstutövare, varför det är ett 

intressant ämne för fortsatt forskning. Den forskning som finns berör främst 

professionella konstutövare eller barn och ungdomar som utövar konst. 

 

Då den här undersökningen belyser amatörkonstutövare och deras motivation att delta i 

ideella konstnärliga projekt kan det vara intressant att undersöka om motivationen 

skulle påverkas eller förändras om projektet handlade om välgörenhet.  

 

Eftersom många av respondenterna uttryckte att välbefinnandet påverkades på ett 

positivt sätt av konstutövandet skulle det vara intressant att undersöka om en grupp 

individer som aldrig tidigare sysslat med någon konstart skulle få ökat välbefinnande 

om de, under en period, deltog i något ideellt konstnärligt projekt. 
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Bilaga 1 

 
Hej! 

 

Nu undrar du förstås vem jag är och varför jag kontaktar dig.  

Jag heter Kajsa Mörtzell och studerar till socialpsykolog. Under våren skriver jag mitt 

examensarbete i socialpsykologi. I min uppsats ska jag intervjua personer som deltar i ideella 

konstnärliga projekt och därför kontaktar jag dig. Jag har fått ditt namn av Lena Frilund. 

Jag och Lena arbetade ihop i Skövde med musikalen Skönheten och Odjuret, där Lena var 

regissör och jag koreograf. 

Efterson du är sångare och med i en kör undrar jag om du skulle vilja ställa upp på en 

intervju?  

 

Bra att veta är följande: 

 

 Intervjun spelas in (endast ljud) 

 Ingen, förutom jag, kommer att lyssna på inspelningen. 

 Jag kommer inte att berätta för någon om det du säger i intervjun. 

 I min uppsats kommer jag inte att använda ditt namn utan jag använder mig av ett 

påhittat namn. 

 Du bestämmer tid och plats för intervjun. 

 Intervjun tar ca 1 timme beroende på längden på intervjusvaren. 

 

 

Vill du hjälpa mig med mitt examensarbete och ställa upp på en intervju får du gärna kontakta 

mig så fort som möjligt.  

Jag kan nås både på mail och på telefon. 

Mail: Kajsadansarochler@hotmail.com 

Tel: 0730-312235 

 

Tack på förhand!  

Mvh/ Kajsa Mörtzell 

 

 

 

     

 

mailto:Kajsadansarochler@hotmail.com
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    Bilaga 2 

 
Intervjuguide 

 
Jag börjar med att hälsa respondenten välkommen och tackar för att hon/han vill ställa upp på 

en intervju. Jag informerar sedan denne om att intervjun spelas in och att det endast är jag 

som kommer att lyssna på intervjun. Respondenten informeras även om att intervjun 

behandlas konfidentiellt. 

 

Frågor:  

 

1. Jag börjar med att fråga om namn, ålder, och vardaglig sysselsättning.  

 

2. Vad är det för projekt du deltar i? 

 

3. Hur länge har du sysslat med teater/körsång/musikal? 

 

4. Hur kommer det sig att du började spela teater/sjunga i kör/delta i musikaler? 

Följdfråga: Vad är det som har gjort att du har fortsatt? 

 

5. Hur mycket tid ängar du åt teatern/sången/musikalen? 

 

6. Kan du beskriva den kören/musikalen/dansgruppen du är med i? 

 

7. Kan du beskriva hur teatergruppen/kören/musikalgruppen är off stage? 

 

8. Vad tycker du är viktiga delar i en teatergrupp/kör/musikalgrupp? 

 

9. Hur tror du att omgivningen upplever er teatergrupp/kör/musikalgrupp? 

Följdfråga: Stämmer deras uppfattning om er? 

 

10. Umgås du med dem i teatern/kören/musikalen privat? 

Följdfråga: Hur tror du att dina anhöriga och vänner som inte är med i gruppen 

upplever dig då du är med dem i kören/dansgruppen/musikalen? 
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11. Hur tror du att dina närmsta vänner skulle beskriva dig för någon som aldrig har träffat 

dig? 

 

12. På vilket sätt används din kompetens i teatern/kören/musikalen? 

Följdfråga: Upplever du att du får använda all din kompetens? 

 

13. Hur mycket får du bestämma själv då det gäller agerandet/sången/musikalen? 

Följdfråga: Vad tycker du om det? 

 

14. Är det någonting med kören/dansen/musikalen som du upplever är jobbigt? 

 

15. Vad tycker du är det roligaste med att delta teatern/kören/musikalen? 

 

16. Varför är du med i kören/dansprojektet/musikalen? 


