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Abstrakt 

Examensarbete, Music and Event Management-programmet, Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet 

 

Författare: Maja Östling, Johanna Svensson och Martin Billing 

Handledare: Mathias Karlsson 

Examinator: Hans Wessblad 

 

Titel: “Vad händer nästa månad då?” 

 

Bakgrund och Problem: Osäkra anställningar har blivit ett samhällsfenomen i Sverige som 

helhet. Konsultjobb och gigs har blivit standard och detta påverkar direkt människors liv och 

upplevelser.  

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur examinerade studenter upplever osäkra 

anställningsförhållanden. Detta för att forskningssamhället ska få en djupare förståelse kring 

fenomenet osäkra anställningar. 

 

Metod: Studien som genomförts har gjort detta genom en kvalitativ metod där insamlad 

primärdata har stått i fokus. Samtal med tio respondenter har genomförts där dessa delat med 

sig av sina erfarenheter av ämnet. Ansatsen har varit induktiv och vi har utgått ifrån insamlad 

empiri. Teoretiska teman har framgått i den empiriska insamlingen som sedan varit en del av 

den analys och diskussion som utförts för att visa på hur examinerade studenter upplever 

osäkra anställningsförhållanden. 

 

Slutsatser: Utifrån studien kan det konstateras att osäkerhet är något som präglat samtliga 

respondenter. Musikbranschen är en osäker bransch och dess kultur och uppfostran påverkar 

individers motivationsfaktorer till att acceptera osäkra anställningar.  

 

Nyckelord: Osäkerhet, Anställningsförhållanden, Kultur, Acceptans, Motivation, Identitet.  
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Abstract 

Thesis, Degree in Business Administration, Music & Event Management, Linnaeus 

University in Kalmar. 

 

Authors: Maja Östling, Johanna Svensson och Martin Billing 

Supervisor: Mathias Karlsson 

Examiner: Hans Wessblad 

 

Title: “What about next month?” 

 

Background & Problem: Unsecured employments have become a phenomenon in society. 

Consultant jobs and so called gigs have become a standard and it is affecting people lives and 

experiences.   

 

Purpose: The purpose of this study is to enlight how graduated students experience unsecure 

employments. This because the research society will receive a deeper understanding of the 

phenomenon of uncertain employments. 

 

Method: The study carried out has done this through a qualitative method where collected 

primary data has been in focus. Conversations with ten respondents have been conducted 

where they shared their experiences of the subject. The work has been inductive and we have 

assumed accumulated empiricism. Theoretical themes have emerged in the empirical 

collection that since has been part of the analysis and discussion that was conducted to show 

how graduated students experience uncertain employment conditions. 

 

Conclusions: Based on the study, it can be concluded that uncertainty is something that 

characterizes all respondents. The music industry is an unsecure industry and its culture and 

education affect individuals' motivation factors to accept unsecure employments. 

 

Keywords: Uncertainty, Working Conditions, Culture, Acceptance, Motivation, Identity. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer en generell bakgrundsbild av hur osäkra anställningsförhållanden ser 

ut i dagens samhälle att presenteras. I problematiseringen för vi en diskussion kring de 

eventuella problem som dessa osäkra anställningsförhållanden kan orsaka. Där presenterar 

vi tidigare forskningsstudier och även egna funderingar kring detta. Utifrån denna 

problematisering leder det ut till en frågeställning som sedan mynnar ut i ett syfte för denna 

studie. Sedan illustrerar vi de avgränsningar som gjorts för att göra denna studie och vi 

argumenterar för dessa. Slutligen presenterar vi en disposition kring de kommande kapitel i 

denna studie och vad dessa handlar om.  

 

1.1 Bakgrund 

Just nu befinner sig Sverige i ett läge där otrygga anställningar har blivit ett problematiskt 

samhällsfenomen. Det har tagits upp under kvällsnyheterna hösten 2017 att någon måste agera 

och lösa problemet (Aktuellt, 2017-11-06). Som Aktuellt benämner det har osäkra 

anställningsförhållanden blivit ett samhällsproblem och utifrån LO:s rapport som de släppt 

tillsammans med Svenskt Näringsliv har även de identifierat detta problem. I rapporten visar 

det bland annat att det finns 700 000 st anställda i Sverige som har otrygga 

anställningsförhållanden idag (Lo.se, 2016). Det visar sig också att under de senaste 30 åren 

har detta problem ökat på den svenska arbetsmarknaden. År 1987 låg tillfälliga anställningar 

på 12 procent jämfört med år 2014, då de befann sig på 17 procent. Inom hotell- och 

restaurangbranschen är procentsiffran uppe i hela 44 procent. Även yrkesgrupper som nöje-, 

kultur- och fritidsarbetare har också de en hög andel och det är vanligare inom den privata 

sektorn än den offentliga (Castilla, 2016). I rapporten visar det sig även att 70 procent av de 

som har en visstidsanställning vill ha en tillsvidareanställning. Inom den privata sektorn vill 

även en tredjedel som har visstidsanställning arbeta mer än vad de gör idag. Rapporten visar 

vidare att de arbetare som är fackligt anslutna har en tillsvidareanställning i högre grad än de 

som inte är fackligt anslutna (ibid). 

 

Dessa otrygga anställningsförhållanden har beskrivits som atypiska, flexibla, lågkvalitativa 

och dåliga anställningar. Med ett mer samlat begrepp för att beskriva dessa anställningar 

benämns de som prekära anställningar, från det engelska ordet precarious employment 

(Wåhlin, 2015). Detta prekariat, som det också benämns, innehåller en hög grad av osäkerhet 
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hos individer. De lever i etapper med jobb som varar under ett kort tidsspann och som saknar 

yrkesutveckling. Detta leder till begränsningar av deras sociala, ekonomiska, politiska och 

kulturella rättigheter gentemot andra invånare runt omkring dem. De prekärt anställda har 

ingen kontroll över sin tid på ett företag vilket även medför en ekonomisk osäkerhet (Standing, 

2011).  

  

Således har begreppet gigonomics mynnat fram i och med dessa osäkra anställningar. Det har 

blivit allt mer populärt för företag att anställa personal on-demand, som det ofta benämns. 

Tina Brown (2009) menar att man numera inte längre anställs vid fasta anställningar utan nu 

ter det sig allt oftare att man, vad hon kallar det, har så kallade gigs. Hon menar vidare att vi 

nu trätt in i en ny era som hon benämner gigonomics era. Det innebär att det är vanligare med 

frilansande anställningar samt projektanställningar som ter sig under en kortare tid och under 

formen av ett korttidskontrakt.  

 

Generellt kan man se att fenomenet osäkra anställningar, som både LO (2016) och Brown 

(2009) beskriver faktiskt har blivit ett problematiskt samhällsfenomen som påverkar flera 

branscher. Problemet påverkar även människors liv menar bland annat Mindy Shoss (2017). 

Hon beskriver det som att individer som lever i ett klimat där osäkra anställningsförhållanden 

existerar påverkar deras resultat i livet, exempelvis deras chanser för jobb i framtiden. Detta 

samhällsproblem, de så kallade osäkra anställningsförhållandena, kan bland annat leda till det 

som Guy Standing (2011) benämner som prekariatet och det Brown (2009) nu också menar 

är eran för gigonomics. 

  

1.2 Problematisering 

Som vi har beskrivit under bakgrund, så har otrygga anställningar blivit allt mer vanligt i 

Sverige. Det har mynnat ut i bland annat två begrepp, prekariatet och gigonomics. Dessa 

otrygga anställningar genomsyrar bland annat mediebranschen och framförallt unga 

människor inom denna bransch (Holmberg, 2016). Jobbsäkerhet kan ses som en 

motivationsfaktor till anställda och definieras som när anställda känner att deras jobb är stabilt, 

ohotat och kontinuerligt (Shoss, 2017). Det kan därför också te sig tvärtom, att de anställda 

istället känner sig omotiverade vid en osäker anställning vilket kan bidra till sämre 

arbetsresultat. Då osäkra anställningar har blivit ett samhällsproblem så menar vissa, bland 

annat Standing (2011), att det har blivit en ny folksjukdom och man ser att detta problem har 
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ökat stadigt de senaste decennierna. Det har tidigare genomförts ett fåtal studier om osäkra 

anställningar i Sverige. En studie har dock genomförts på Karolinska Institutet med syftet att 

visa vad dessa osäkra anställningar har för effekter på hälsan och hur de som drabbas av detta 

påverkas (Holmberg, 2016). Med dessa osäkra anställningar är det oftast de unga som drabbas 

och Karin Holmberg menar även att det påverkar deras hälsa mycket negativt. Osäkra 

anställningar är vanligt i många olika branscher där exempelvis servicesektorn och 

mediebranschen kommer på tal. I restaurangbranschen visar det sig även att över 40 procent 

har någon form av osäkert anställningsförhållande (ibid). De menar även att dessa osäkra 

anställningsförhållanden inte endast påverkar denna grupp, utan även de som har en fast 

anställning på samma arbetsplats. Eftersom hälsan hos den drabbade gruppen påverkas så blir 

det en väldigt pressad livssituation rent ekonomiskt, mentalt och socialt för den drabbade 

gruppen (ibid). Detta kan då smitta av sig på de som är fast anställda och skapa en stressad 

livssituation även för dem, vilket i sig blir ytterligare ett problem. Baserat på den näst intill 

obefintliga forskningen kring hur individer faktiskt upplever dessa anställningsförhållanden i 

Sverige idag, anser vi att en studie inom musikbranschen och hur unga, examinerade studenter 

upplever dessa förhållanden är nödvändig.  

 

Standing (2011) har som vi tidigare beskrivit identifierat att det finns en samhällsgrupp kallad 

prekariatet. Prekariatet är en grupp som definieras av arbetslösa och missanpassade individer 

i samhället som inte har någon ekonomisk trygghet eller anställning. Fenomenet i sig 

diskuteras vidare då Standing (ibid) går in på anställningsformen praktik och ser detta som en 

väg in i prekariatet (ibid). Detta blir ett problem då praktiken öppnar upp till osäkra och korta 

anställningar samt möjligtvis bidrar till de prekära anställningarna. I musikbranschen idag och 

i många utbildningar inom musik, är praktik nödvändigt för studierna och även en 

anställningsform som många organisationer inom musikbranschen använder sig av. Detta 

skulle då kunna ses som ett problem då de individer som vill in i musikbranschen först gör en 

praktik, och då enligt Standing (ibid) har en lättare väg in i prekariatet. 

 

Som vi beskrivit i bakgrunden har även termen gigonomics vuxit fram som ett samlingsnamn 

för de som är fast i korta och visstidsanställningar. Detta kan då ses gå in under prekariatet 

och den osäkerhet som genomsyrar dagens samhälle. Vad Brown (2009) identifierat är att 

personer som arbetar i denna typ av anställningar inte känner samma trygghet som en annan 

kanske gör. Trygghet kan exempelvis vara att veta att ekonomin kommer att gå ihop 
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kommande månader. Organisationer som använder sig av denna typ av anställningar kan även 

de stöta på problem med att de tillfälligt anställda inte känner att de identifierar sig med den 

organisation som de tillfälligt tillhör (Rockmann & Ballinger, 2017). Både den otrygga 

känslan som uppkommer i och med osäkra anställningar och även identifiering med 

organisationen skulle kunna ses som problem som uppkommer under osäkra förhållanden. Att 

inte uppleva att man kan identifiera sig med sin organisation kan då bli ett problem om 

anställda känner att de inte är ett med organisationen och då inte presterar sitt bästa. Detta är 

aspekter som vi vill veta mer om och undrar om detta även gäller i musikbranschen. 

 

Flera forskare har gått in på fenomenet osäkra anställningsförhållanden och hur individer 

påverkas av detta. Bland annat har forskning gjorts om hur osäkerheten påverkar individer 

ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv (Shoss, 2017). Även begrepp som prekariatet och 

gigonomics har som sagt kommit fram ur tidigare forskning. Det finns flera olika problem 

kring fenomenet, exempelvis hälsoeffekter, prekariatet som helhet, ekonomiska konsekvenser 

eller känslan av otrygghet. Då vi själva har ett stort intresse för musikbranschen och vi även 

uppmärksammat problematiken kring osäkra och korta anställningar där, ser vi det som en 

intressant bransch att fördjupa sig och studera problematiken vidare i. Då osäkra anställningar 

och korta anställningsförhållanden tydligt kan ses ha blivit ett samhällsproblem så vill vi 

undersöka just hur examinerade studenter upplever osäkra anställningsförhållanden, eftersom 

detta är något det finns begränsad kunskap om. Vad vi vet just nu är att det finns ett 

samhällsproblem kring osäkra anställningar på olika nivåer och i olika branscher, som bland 

annat har benämnts som prekära anställningar och eran för gigs. Det vi dock inte funnit är 

tidigare forskning om hur det ser ut i musikbranschen och hur individerna upplever dessa 

osäkra anställningar där. Här ser vi en frånvaro i forskningen idag och vi ska gå in djupare 

och belysa detta i musikbranschen. 

 

Frågeställning: 

Hur upplever examinerade studenter osäkra anställningsförhållanden i musikbranschen?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur examinerade studenter upplever osäkra 

anställningsförhållanden. Detta för att samhället ska få en djupare förståelse kring fenomenet 

osäkra anställningar. 
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1.4 Avgränsningar 

* Sverige. 

* Musikbranschen. 

* Verksamheten ”bakom” artisten. 

* Examinerade/Före detta 

 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss geografiskt till Sverige eftersom vi inte hade 

tillräckligt mycket med tid eller utrymme för att studera musikbranschen i andra länder. En 

annan anledning till att vi valt att avgränsa oss till Sverige är på grund av att vårt befintliga 

nätverk befinner sig i Sverige och därför ser vi det som mer lättillgängligt. Däremot innebär 

inte denna avgränsning att vi inte kunde använda oss av empiri i form av sekundärdata som 

inte är från Sverige. Det hade även varit intressant att undersöka ur ett bredare och ett 

internationellt perspektiv då fenomenet högst troligt inte endast är ett nationellt problem. 

Tyvärr fanns inte tiden eller utrymmet till att göra detta i denna studie, men vi uppmuntrar 

andra forskare att göra vidare forskning kring detta. 

 

Vi har vidare valt att avgränsa oss till musikbranschen som bransch. Dels på grund av att ett 

eget genuint intresse kring denna bransch finns, men också på grund av att vi anser att det 

skulle bli alldeles för brett om vi hade fokuserat på flera branscher i en och samma studie. En 

konsekvens av detta är att vi endast studerar en bransch. Vi har upptäckt att detta problem 

finns inom andra branscher och det skulle varit intressant att jämföra olika branscher med 

varandra. Dock anser vi, som tidigare nämnt, att det blir alldeles för brett att för utföra detta i 

denna studie.  

 

Vi har även valt att fokusera på verksamheten ”bakom” artisten. Med detta menar vi de 

individer och organisationer som arbetar för artisten i exempelvis skivbolag, förlag eller 

bokningsbolag. Anledningen till denna avgränsning är att det troligtvis finns andra typer av 

standards och kulturer på artistens sida av branschen. Därför fokuserade vi endast på 

verksamheten bakom scenen för att inte riskera att det blir för omfattande och att den röda 

tråden försvinner i studien. Konsekvenser av att endast studera området ”bakom” artisten kan 

vara att vi eventuellt då inte får ta del av den större bilden till att problemet har blivit som det 
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har blivit. Dock anser vi ändå att denna avgränsning är nödvändig eftersom det annars blir för 

omfattande.  

 

Den sista avgränsningen vi har valt att göra är att vi endast har fokuserat på examinerade och 

före detta studenter när vi samlat in vår primärdata. Anledningen till att vi valt detta är på 

grund av att vi bland annat kan använda oss av vårt befintliga nätverk inom musikbranschen. 

Detta består till större delar av examinerade och före detta studenter som har gått samma eller 

liknande universitetsprogram som oss. En annan anledning till att vi valt denna avgränsning 

är på grund av att det är oftast unga personer som vi nämnt tidigare som drabbas av dessa 

osäkra anställningsförhållanden, vilket även är vad vårt nätverk består av. Dock kan det 

förekomma konsekvenser kring att göra på detta sätt. Det kan vara att vi endast får höra ena 

sidan av problemet, och i detta fall, de som är drabbade. Vilket kan leda till att det målas upp 

på ett speciellt sätt, än om vi också skulle exempelvis kontaktat ledningen i de olika företagen. 

Detta var tyvärr enligt oss inte genomförbart tidsmässigt. Ytterligare en konsekvens kan vara 

att vi endast har med vårt befintliga nätverk som informanter. Dock har vi försökt kontakta 

individer utanför vårt nätverk, men då har vi antingen blivit bemötta med att de inte haft tid, 

eller inget svar alls.   

 

1.5 Disposition 

Denna studie inleder med en sammanfattning av vad vi har valt att fokusera på och som sedan 

leder in på introduktionen som är arbetets första kapitel. I introduktionens första del 

presenteras ämnets bakgrund i form av en förklaring kring osäkra anställningsförhållanden. 

Vidare presenteras en problematisering där tidigare forskning tas upp, samt våra egna tankar 

kring det studien ska bidra med. Detta mynnar sedan ut i en frågeställning kopplad till osäkra 

anställningsförhållanden, samt ett syfte med studien. Därefter tillkommer de avgränsningar vi 

har valt att göra när vi gjort denna studie och slutligen denna disposition.  

 

I studiens andra kapitel presenteras metoden, de metodval vi har gjort och en förklaring till 

varför vi valt just dessa. I detta kapitel diskuterar vi även trovärdigheten och kritik kring de 

metoder vi har valt att använda. Efter detta leder studien till de tre huvudkapitel som handlar 

om våra tre teoretiska teman; organisationskultur, motivation och normativ styrning. I dessa 

kapitel redovisar vi den empiri vi har samlat in och analyserar det med hjälp av de ovanstående 

teoretiska temana.  
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Vi vill därför introducera vår arbetsmodell som vi har tagit fram för att illustrera de teoretiska 

teman som hittats i det empiriska materialet. Det börjar med organisationskultur som ses som 

det övergripande temat, som sedan leder oss vidare till motivation och slutligen normativ 

styrning. Dessa teman behöver nödvändigtvis inte vara kopplade till varandra, men det vi vill 

illustrera med denna modell är att alla de tre teoretiska teman har koppling till studiens centrala 

tema; osäkerhet. Detta kommer läsaren att få ta del av i de kommande kapitel. 

  

 

  

 

Modell 1. Arbetsmodell 

 

I kapitel sex presenterar vi vår slutsats där våra egna tankar och nyckelinsikter i studien 

framkommer, samt ett svar på vår frågeställning och flera förslag till vidare studier. 
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2. Metod 

I följande kapitel kommer en presentation av det metodval som gjorts med bakgrund av syftet 

att undersöka hur examinerade studenter upplever osäkra anställningsförhållanden. 

Metodvalet är även baserat på hur vi önskat ta fram primär- och sekundärdata som vi sedan 

undersökt och tolkat. Vi kommer vidare att presentera och diskutera vårt val av 

forskningsansats och dess process. Det kommer även att ges en inblick i hur vår tankegång 

kring uppsatsens trovärdighet och vår forskningsetik sett ut och hur den har uttryckt sig. 

Slutligen kommer vi att ifrågasätta och kritiskt granska de presenterade metodvalen. 

 

2.1 Forskningsansats 

I denna studie har vi inspirerats av en induktiv ansats där den insamlade empirin stått i 

centrum. Empirin blir ytterst viktig då det är ur denna som den teoretiska referensramen sedan 

utvecklats (Graziano & Raulin, 2013). Det kan även finnas mönster och likformigheter i 

empirin som sedan analytiska kategorier kan utvecklas ifrån och som även kan användas för 

att hitta förbindelser mellan dessa olika mönster och likformigheter (Lind, 2014). 

Informanterna har gett oss insikter inom det studerade området och de har delat med sig av 

sina upplevelser. Med detta som utgångspunkt har vi sedan kunnat hitta dessa mönster och 

likformigheter som mynnat ut i olika teman och som utgjort grunden för den teoretiska 

referensramen. Sådana teman har vidare blivit en del av de nyckelbegrepp som genomsyrat 

arbetet i sin helhet. Några av de teman som har blivit nyckelbegrepp har bland annat varit 

osäkerhet, kultur och motivation.  

 

Vi har utgått ifrån verkligheten utan att utgå ifrån en fast teoretisk referensram innan vi 

påbörjade insamlingen av den empiri som skulle ligga till grund för vår senare analys. Studien 

började därför med att vi uppfattat från tidigare studenter, vid det program på universitet som 

vi själva studerar, att många upplevde osäkra anställningsförhållanden efter examen. Vi 

önskade därefter veta mer om hur dessa personer upplevde osäkra anställningar under 

studietiden gentemot hur den upplevdes precis efter examen. Vi samlade ihop personer som 

både precis tagit examen och som gjort det för flera år sedan och som alla idag är aktiva inom 

branschen. Vi utförde enskilda intervjusamtal med samtliga där de utifrån våra öppna frågor 

fick berätta om deras egna upplevelser.  
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Den induktiva ansatsen går att kritisera på många olika sätt. Forskaren kan bland annat ha 

svårt att ha ett öppet sinne kring svaren och på så sätt riskera att endast uppfatta det som denne 

personligen tycker är intressant (Lind, 2014). Baserat på denna risk har vi gått in i varje 

intervju med målet att förhålla oss så personligt distanserade som möjligt för att minska risken 

för att färga svaren med våra personliga intressen. Genom att inneha denna riskmedvetenhet 

har vi försökt hålla en välanalyserad och genomtänkt standard genom studiens gång. Det har 

dock visat sig svårt att helt hålla sig distanserad från våra personliga intressen, då vi och våra 

respondenter delar intresset för musikbranschen. Vi har varit medvetna om detta under 

processens gång och försökt få detta att inte påverka vår empiri och tolkningen av denna. 

Genom att berätta för respondenterna innan intervjun påbörjats att vi nu går in i ett neutralt 

läge där våra egna tankar och åsikter inte kommer att komma fram tror vi oss kunnat minska 

risken för att bli personligt involverade i samtalen.   

 

2.2 Forskningsstrategi  

Att vi valt att inspireras av en induktiv ansats tar även stöd i våra andra val av metoder. Vi har 

nämligen valt att använda oss av en kvalitativ studie och enligt David Morgan (2014) är denna 

typ av metod till fördel för intervjuer av öppen karaktär. En fördel kan exempelvis vara att 

svaren blir fördjupade och mer utvecklade än vid en intervju med stängda frågor. Det finns 

även möjlighet att utveckla konversationen och komma in på ytterligare och fördjupade spår 

med en sådan metod. Alan Bryman och Emma Bell (2013) menar även de att en induktiv 

ansats kan vara till fördel vid en kvalitativ studie och intervjuer som berör personliga och 

känslomässiga erfarenheter. 

 

Då vi i vår studie önskat belysa och få en förståelse för examinerade studenters upplevelser 

av osäkra anställningar ansåg vi att en kvalitativ metod var den metod som var bäst passande 

till studien. Enligt Anthony Graziano och Michael Raulin (2013) är kvalitativa 

forskningsstudier organiserade, tolkande, analyserande och resulterar i resultat som anses vara 

något mer narrativa till sina karaktärer. Skillnaden mellan de två mest använda metoderna är 

att den kvantitativa metoden resulterar i och utgår ifrån siffror och statistiska resultat, medan 

den kvalitativa istället behandlar och resulterar i ord (Eliasson, 2013). Då vår studie syftade 

till att just belysa och skapa förståelse för ett onekligen känt samhällsproblem ansåg vi att en 

resultatbaserad analys genom en kvantitativ metod inte passade vårt syfte.  
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Enligt Dag-Ingvar Jacobsen (2002) utgår en kvalitativ metod utifrån empiri och bygger på 

induktiva ansatser. Han beskriver även att forskaren i sådana studier inte är helt medveten om 

vad resultatet kommer att bli i förhand (ibid). Karin Wideberg (2002) anser att det primära 

syftet vid kvalitativa undersökningar är att använda sig av mötet mellan forskaren och 

respondenten för att få ut så mycket som möjligt av det unika samtalet och dess kontext. Detta 

då för att samtalet blir unikt då samtliga respondenter har sitt sätt att se på och utveckla utefter 

sina egna erfarenheter och svar. Den kvalitativa metoden har blivit kritiserad för att den påstås 

att inte ge en fulltalig bild av verkligheten, med argumentet att det är svårt för forskaren i 

intervjun att vara helt medveten om faktorerna som påverkar denne att samla in och tolka 

informationen (Jacobsen, 2002). På dessa ovan angivna grunder valde vi därför att använda 

oss av en kvalitativ metod med en medvetenhet kring dess begränsningar och risker att 

påverka studien.  

 

2.3 Datainsamling 

Nu när vi har presenterat vår undersökningsmetod samt vår forskningsansats kommer vi till 

hur vi har gått tillväga för att samla in empiri och data för att senare i arbetet kunna analysera 

och tolka. Bryman och Bell (2013) menar att den insamlade datan har för avsikt att besvara 

en eventuell frågeställning och uppfylla det syfte som studien har. Två begrepp som ofta 

förekommer inom datainsamlingens kontext är primär- och sekundärdata. Den 

datainsamlingsmetod som vi har använt oss av i vår studie är till större delen primärdata 

genom samtal och intervjuer med utvalda respondenter från den bransch som vi valt att 

exemplifiera ifrån. Vi har samlat in den önskade datan genom tio stycken intervjuer som inte 

varit formella till sin struktur. Vi har där av låtit frågorna lämna utrymme för fördjupning 

genom att inte endast förhålla oss till de förutbestämda frågorna. Vi ville således inte begränsa 

respondenternas möjlighet till att resonera och vidareutveckla fritt. Vi har även samlat in 

sekundärdata i form av tidigare studier inom ämnet samt funnit artiklar, både vetenskapliga 

och journalistiska, som kan styrka och eventuellt tala emot den primärdata som samlats in och 

presenterats i vår empiriska analys. Sekundärdatan analyseras även den med primärdatan och 

ställs emot den teoretiska referensramen i senare kapitel.  
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2.3.1 Intervjumetod 

I en intervju kan frågor ställas enligt olika utfrågningsmetoder. Dessa beskriver Heine 

Andersen och Peder Gamdrup (1990) som metoder som innebär att frågor ställs på ett speciellt 

sätt till en utvald person eller grupp. För att kunna besvara vår frågeställning på bästa sätt var 

det nödvändigt för oss som vi beskrivit tidigare att utföra intervjuerna med en metod av 

kvalitativ karaktär. Bryman och Bell (2013) beskriver kvalitativa intervjuer som intervjuer där 

frågorna är öppet ställda och inte utifrån ett fastställt frågeformulär där det finns begränsat 

utrymme för resonemang. Målet är att få en större bild av respondenternas synsätt, tankar och 

uppfattning och inte svar på ja- och nej-frågor. Motsatsen här beskriver Bryman och Bell 

(2013) som en kvantitativ intervjumetod och som är mer strukturerade till sin karaktär (ibid).  

 

Enligt Anne Ryen (2004) är det viktigt att i en kvalitativ studie inte påverka respondenterna 

med egna tankar och åsikter och att man har ett neutralt förhållningssätt i sina frågor. Det är 

väldigt viktigt att fokus ligger på att få informanterna att uttrycka sina egna åsikter och att vi 

som utför intervjun inte lägger ord i munnen på dessa. Dock kan detta vara svårt då det är vi 

som konstruerat frågorna och påverkat dessa omedvetet i samtalen, våra tankar kan således ha 

färgat den data som vi fått ut av intervjuerna. Vi har varit medvetna om detta under processen 

och jobbat med att inte låta det påverka vår tolkning av de olika svaren genom att vara kritiska 

under bearbetning av svaren. Vi har även som vi beskrev tidigare intagit ett neutralt 

förhållningssätt när samtalet kring ämnet har påbörjats för att våra egna åsikter och intressen 

inte ska komma fram.  

 

Samtalen inleddes med att vi ställde frågan om respondenten kunde börja med att beskriva sin 

resa från examensdagen och hur dennes anställningar därefter har sett ut. Utöver den inledande 

frågan förhöll sig intervjuerna semistrukturerade och vi hade följdfrågor förutbestämt. Dessa 

användes i beroende på vilket håll samtalet gick åt och hur respondenternas upplevelser såg 

ut. Frågorna har också ställts generellt och öppet och vi tror där av att svaren också har varit 

ärliga och trovärdiga hos våra informanter. Då vi även bibehållit alla informanter anonyma 

tror vi också att de på så sätt känt sig tryggare att uttrycka sig öppet och fritt. 

 

De intervjuer som har genomförts har gjorts det enligt det urval som beskrivs nedan och i 

enlighet med de kriterier som vi satt upp för studien. Intervjuerna har genomförts personligen 

och via telefon. Fyra av intervjuerna har genomförts personligen och resterande sex har utförts 
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via telefon. Samtliga intervjuer har även spelats in för att vi författare inte ska behöva anteckna 

under tiden och fokusering har således kunnat vara på respondenten och samtalets utveckling. 

 

Med dessa olika metoder av utförande finns det flera positiva och negativa aspekter. Dessa 

för- och nackdelar har vi fått ha i åtanke när vi har sammanställt och tolkat informanternas 

svar. Varför vi valt använda oss av valda metoder är på grund utav möjligheten till att fördjupa 

oss och ha möjligheten att ställa följdfrågor. Skulle vi valt en intervju över mejl skulle detta 

kunnat innebära att respondenten lättare hade undvikit frågor som kan tänkas ha varit svårare 

att svara på (Bryman & Bell, 2013). I intervjuerna som ägde rum över telefon fick vi 

möjligheten att hålla oss distanserade från intervjuobjektet men samtidigt hålla ett personligt 

samtal. Påverkan av respondentens utseende eller andra yttre faktorer som kroppsspråk 

försvann då vi inte kunde se personen i fråga. Dock kan det finnas en risk att respondenten i 

alla utföranden väljer att censurera sig gentemot oss, detta på grund av att vi exempelvis har 

bett om att få spela in intervjuerna för att underlätta vårt tolkningsarbete. Vi tror dock att 

genom att hålla samtliga intervjuobjekt anonyma så minskar vi risken för att detta ska ske. Att 

eliminera risken helt och hållet tror vi inte är möjligt och det har vi också tagit i beaktning vid 

tolkandet av materialet. 

 

2.3.2 Urval 

Göran Ahrne och Ulla Eriksson-Zetterquist (2011) menar att urvalet av respondenter är 

beroende av vilken forskningsfråga man valt. Denna studie hade för avsikt att precis som 

beskrivits tidigare att belysa och skapa en förståelse kring examinerade studenters upplevelse 

av fenomenet osäkra anställningar. Eftersom vi baserar studien på en kvalitativ metod för 

insamlandet av primärdata finns det inga vidare krav på att urvalet ska vara utifrån en viss 

population för att det ska anses som representativt för studien (ibid). Vidare menar författarna 

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (ibid) att det viktiga är att sambandet mellan ämnet och 

respondenterna är tillräckligt stort. Därför har vi inte lagt vidare vikt vid antalet respondenter 

utan snarare på de berättelser som de som medverkat delat med sig av.  Vi genomförde tio 

stycken kvalitativa intervjuer och vi anser att det var tillräckligt för att studiens syfte skulle 

uppfyllas och för att en så djup och utvecklande analys som möjligt skulle kunna äga rum. Det 

fanns tyvärr inte tidsutrymme till att utföra fler intervjuer. Då de respondenter vi fick kontakt 

med representerade olika delar av musikbranschen idag, ansåg vi även att tio respondenter var 

bra nog för att genomföra studien med god validitet.  
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Urvalet som gjorts av studiens respondenter har baserats på huruvida man tagit examen från 

en av de musikbransch-inriktade utbildningarna som finns i Sverige idag. Vilket har resulterat 

i att vi haft samtal med studenter från de två större musikinriktade utbildningarna i Sverige; 

Music & Event Management på Linnéuniversitetet i Kalmar och Musik & Eventarrangör på 

Campus Nyköping. Vi har även gjort urvalet grundat på respondenternas verksamhet i 

musikbranschen idag. Studiens respondenter har även förhållits jämnt i kön och det har utförts 

intervjuer med hälften män och hälften kvinnor. Processen har sett ut som sådan att vi delvis 

har kontaktat tidigare studenter utifrån arkiverade klasslistor på universitetet och sedan kollat 

upp huruvida de är aktiva inom musikbranschen idag samt utnyttjat våra egna nätverk. De 

personer vi har intervjuat är en blandning av fast anställda, korttidsanställda/projektanställda 

och arbetssökande då vi önskade få en så bred bild som möjligt av upplevelser kring 

problemet. Vi har även bett dessa respondenter att rekommendera andra som de tror kan falla 

under kriterierna för vad urvalet skulle vara. Denna metod benämner Ann Kristin Larsen 

(2009) som snöbollsmetoden. Detta gjorde vi för att hitta en potentiell balans och som kunde 

vara till hjälp för att möjliggöra goda resultat.  

 

2.3.3 Bearbetning 

Ida Holme och Bernt Solvang (2007) menar att man vid kvalitativa intervjumetoder inte kan 

på ett lika organiserat och strukturerat sätt i förhand bearbeta datan som man fått ut i 

intervjuerna. De menar således att för kvalitativa metoder sker bearbetningen av datan i 

efterhand medan för kvantitativa metoder där intervjun redan i förväg är upplagt strukturerat 

och organiserat sker bearbetningen redan då.  Vi har valt att efter utförda intervjuer 

transkribera samtliga till fullo för att kunna använda oss av citat samt för att få en större bild 

av samtliga intervjuer. Då frågorna som ställdes under intervjuerna var syftade till ämnet 

ansåg vi att hela intervjun var relevant för just transkribering.  

 

Conny Svenning (2003) har identifierat en fara när analysen vid kvalitativa studier ska äga 

rum. Han har valt att kalla den för “kronvittnes-syndromet”. Hans beskrivning av fenomenet 

är att just forskaren ofta själv väljer sina intervjuobjekt utifrån verkligheten, dessa benämner 

han som kronvittnen. Han menar att analysen i detta fall får konsekvenser när de till antalet få 

intervjuobjekten blir den enda skildringen av verkligheten som studeras. För att undvika dessa 

risker med fenomenet “kronvittnes-syndrom” har vi författare varit noga med att under 
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datainsamlingen varit medvetna om att intervjuobjekten förklarat och beskrivit sin egen bild 

av sin egen verklighet och att denne inte nödvändigtvis ser likadan ut för samtliga inom 

branschen. Vi har efter insamling av empiri tolkat intervjuobjektens berättelser och sedan 

inlett en analys med utgång i redan existerande teoretiska teman. Genom att arbeta på detta 

sätt anser vi att vi har minskat risken för att det ovan beskrivna fenomenet, “kronvittnes-

syndrom”, ska förekomma. 

 

Ryen (2004) menar att man gärna ska dela in kvalitativ data i olika kvaliteter och kategorier, 

exempelvis platser, aktiviteter och personer eller andra sammanhängande teman för att det ska 

bli lättare att göra en analys av materialet. Vårt tillvägagångssätt har därför sett ut som så att 

vi har tolkat respondenternas svar och sedan kopplat dessa till ett eller flera teman och 

kategorier i form av teorier. Exempel på de teman som blev grund för samtalen var osäkerhet, 

motivation och kultur.  

 

2.4 Kvalité och trovärdighet 

För att undersöka och för att kunna se om vi fått fram det som studien syftade till att undersöka 

använder vi begreppet validitet (Allwood & Erikson, 2010). Normalt sett är det ofta när någon 

hävdar något som inte kan understrykas av någon annan eller i någon teori som det inte anses 

som valid empiri (ibid). Validitet utgår ifrån att identifiera samt mäta det som anses som 

relevant inom det studerade sammanhanget (ibid). Vi som valt en induktiv forskningsansats 

och valt att undersöka examinerade studenters upplevelser, är begreppet validitet av mindre 

mening då det inte finns några rätt och fel i vad informanterna upplevt och berättat. Dock kan 

validitet ändå vara viktigt för oss när det kommer till hur vi valt att ställa våra frågor. Om vi 

skulle ställt frågorna på missvisande eller ledande sätt skulle deras berättelser kanske inte 

ansetts lika valida, då vi själva lämnat ett för stort avtryck i deras berättelser. Med medvetenhet 

kring denna risk har vi förhållit oss neutrala i samtalen och ställt frågor av så öppen karaktär 

som möjligt för att respondenterna själva ska kunna resonera och utveckla.  

 

Baserat på de val av metoder och de slutsatser vi har kunnat göra är det svårt att komma undan 

att färga sin studie med egna värderingar om vad som är viktigt att ta med och vilken form av 

studie som är bäst lämpad för att resultera i ett önskvärt resultat. Med tanke på detta är det 

därför svårt att inte ifrågasätta metodens rationalitet. Det är väldigt svårt att vara helt rationell 

och därför är det även svårt att vara helt objektiv i en studie. Dock tack vare vårt val av 



 

 

 

20 

mångfald i antal medverkande i studien ökar vi också möjligheten till att få ett så representerat 

resultat som möjligt (Allwood & Erikson, 2010).  

 

2.5 Forskningsetik 

Etiskt beteende i forskning är väldigt viktigt och man lägger mycket tyngd vid ärlighet och 

respekt (Veal, 2011). Anthony Veal (ibid) menar även att det finns en sorts grundregel för hur 

en forskare bör te sig i en forskningsprocess och det är att man alltid ska behandla de andra 

inom studien som man själv önskar bli behandlad. Vidare bör forskaren/forskarna vara 

kvalificerade för att kunna genomföra forskningsstudien. Det anses även vara god 

forskningssed att all data som samlas in analyseras noga och riktigt och att det slutligen 

rapporteras därefter (ibid).   

 

Vi anser att vår studie uppfyller ovan beskrivna villkor för att falla under god forskningsetik. 

Den bidrar i enlighet med dess syfte att belysa ett samhällsproblem som är identifierat i flera 

branscher och den visar även på hur den upplevs av individerna som upplevt det. Vi anser att 

det är viktigt för att människor inte ska acceptera sämre anställningsförhållanden “bara för att 

det alltid varit så”, utan faktiskt ifrågasätta varför det är så. Vi ser att vi är kvalificerade att 

forska inom ämnet då forskningen ligger under samma nivå som vi studerar på.  

 

Vi har även tillåtit deltagare att medverka anonymt för att det kan uppfattas som ett känsligt 

ämne att diskutera inom vissa yrken. Vi har därför erbjudit denna möjlighet inledningsvis vid 

varje intervjutillfälle och samtliga har valt att förhålla sig anonyma i sin medverkan. Veal 

(2011) menar att det kan vara till fördel att göra samtliga intervjuobjekt till anonyma, då de 

inte ska skadas eller känna att de inte kan prata om vad som helst och svara på vissa frågor. 

Vi gav som sagt samtliga respondenter möjligheten till att vara anonyma och samtliga valde 

även att vara det. Därför har vi valt att namnge dem med pseudonymer för att studien ska 

förhålla sig helt anonym. Ytterligare etiska problem har inte förekommit under studiens gång.  
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3. Organisationskultur - Det sitter i ryggmärgen  

I detta kapitel tolkar vi empirin insamlat från våra informanter utifrån temat 

organisationskultur och dess roll under informanternas osäkra anställningar som Modell 1 

(se nedan) visar. Genom insamlandet av vår empiri har arbetsfrågan “Hur påverkar 

organisationskultur examinerade studenters anställningsförhållanden” uppkommit. Denna 

fråga och empirin analyseras sedan med hjälp av teori om organisationskultur och 

anställningsosäkerhet i allmänhet. Kapitlet varvar därmed empiri, teori och analys. 

 

 

Modell 2. Arbetsmodell; Organisationskultur 

 

I denna modell visas att fokus kommer att ligga på organisationskultur och hur detta tema 

övergripande är kopplat till osäkerhet. Detta kommer vi diskutera i nästkommande kapitel. 
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3.1 Introduktion 

 

“Ja, jag hade hört massa mardrömshistorier, från tidigare studenter och bekanta. Vissa som inte har 

jobb och vissa som haft usla löner och korta anställningar… Det är det jag tror att, i branscher där 

folk jobbar med något som man verkligen brinner för så handlar det mer om att få vara i branschen 

och att få en fot in. Det är det som gör att man accepterar en helt annan otrygghet och avtal“ 

(Katarina Bengtsson, 2017). 

  

Som Katarina (2017) berättar här så är det något som man gör i musikbranschen, man 

accepterar osäkra anställningar för att jobba med något man brinner för. Det är fler av våra 

respondenter än Katarina (2017) ovanstående som säger att i musikbranschen accepterar man 

otrygga anställningar. Då syftet med studien är att ta reda på hur examinerade studenter 

upplever osäkra anställningsförhållanden så kunde vi med bland annat Katarinas (2017) svar 

och även de andra informanternas svar tolka detta med hjälp av det teoretiska temat 

organisationskultur.  

 

En organisationskultur beskrivs av Mats Alvesson att det är för ett kollektiv de föreställningar, 

värderingar och innebörder som är gemensamma för denna grupp (Alvesson & Sveningsson, 

2012). När begreppet organisationskultur benämns så är det organisationen som helhet som 

utgör detta kollektiv. Chris Grey (2009) menar att man utvecklar en homogen kultur med en 

uppsättning gemensamma värderingar och att man ska rekonstituera människors 

föreställningar. Sven Jansson (2017) berättar för oss att så fort han nämner att han vill jobba i 

musikbranschen så reagerar folk ganska starkt och anser att musikbranschen är en tuff bransch 

där det är svårt att få jobb. Just detta kan vara en typ av kultur som utvecklats eftersom kultur 

kan sägas vara socialt konstruerad, något som har utvecklats under ett längre tidsspann som 

förmedlas genom olika traditioner och vanor (Alvesson & Sveningsson, 2012). I detta fall kan 

det vara en vana att musikbranschen ska vara tuff och det inte ska vara lätt att få jobb. Kulturen 

handlar om tankesätt, värderingar och uppfattningar som är inbäddade inom organisationen 

snarare än de synliga delarna av organisationen. Således de mentala fenomenen (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Kultur handlar då om vad som har orsakats och formats för att det har 

blivit som det har blivit. Som Lori Chordas (2016) menar så har kultur betydelse i 

organisationer och kan främja och höja arbetstagares insatser och engagemang i 

organisationerna. Hon menar även att kultur är det som håller ihop organisationen. Flera av 
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våra respondenter har berättat om att just för att de osäkra anställningarna genomsyrar 

musikbranschen så jobbar man så hårt man kan för att inte riskera att bli utbytt. 

Respondenterna berättar bland annat om långa dagar, övertid och stressen att göra ett så bra 

jobb som möjligt.  

 

3.2 Ett gemensamt tankemönster 

Under vår insamling av empiri kopplade vi utifrån vad respondenterna berättade att det finns 

ett gemensamt tankemönster. Detta har fått oss att fundera på hur organisationskultur påverkar 

det möjliga gemensamma tankemönstret. Kalle Eriksson (2017) berättar: ”Jag blev 

visstidsanställd så jag hade en anställning som hade ett start och slutdatum. Så jag var där 

under hela den perioden men jag sökte under tiden andra jobb som kunde ge mig mer säkerhet 

för sen skulle ju min anställning där ta slut och då visste jag inte vad jag skulle göra.”. Även 

flera av våra informanter har uttryckt osäkerheten som kommer med en visstids eller 

korttidsanställning att man inte riktigt vet om man kommer få jobba kvar eller inte. Sven 

(2017) nämner även att han jobbade månad för månad utan att riktigt veta om han hade jobb 

månaden framöver. Detta tolkar vi som en typ av gemensamt tankemönster som sker i 

musikbranschen, att man har gemensamma uppfattningar om osäkra anställningar. Enligt 

Michael Minkov och Geert Hofstede (2012) så är just kultur något av de mest svårdefinierade 

och kontroversiella ämnena man kan studera. De menar även att det kan beskrivas som ett 

tankemönster som är som en mjukvara för sinnet. I en organisation blir då denna mjukvara 

gemensam för hela organisationen (Hofstede et al, 2010).  

 

Således, för att se på en organisation, eller i detta fall på musikbranschen i helhet, ur ett 

kulturperspektiv så bör man fokusera vad som är gemensamt för en grupp människor 

(Alvesson & Sveningsson 2012). Den gemensamma nämnare vi har funnit hos våra 

respondenter är att de redan visste att de gav sig in i en osäker bransch. När vi ställde frågan 

om de var medvetna om anställningsförhållandena innan de själva skulle ge sig ut i branschen 

så blev svaren väldigt lika. “Det är klart man visste att det skulle bli tufft och det är också så 

beroende av vilken del av branschen man vill jobba inom, men det var ju allmänt känt att 

musikbranschen är svår att ta sig in i.” berättar Robert Robertsson (2017). Detta och som andra 

av våra informanter har sagt kan då tolkas vara det gemensamma tankemönster som de som 

ger sig in i musikbranschen besitter. Det kan tänkas att de individer som jobbar inom 

musikbranschen alla besitter detta tankemönster då musikbranschen som organisation är stor. 
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Det vill säga att ett gemensamt intresse för vissa människor skapar kulturen kring osäkra 

anställningar. Å andra sidan nämner även Hofstede (2010) att en organisation är något som 

individer väljer att gå med i och då blir detta tankemönster kring osäkra anställningar 

eventuellt en slags kultur för de olika inblandade. Detta ser vi stämmer överens med vår empiri 

då flera av våra respondenter väljer att gå med i musikbranschen som organisation och är 

medvetna om att det kommer bli osäkert. 

 

3.2.1 En bransch i förändring 

Musikbranschen i sig kan ses som en bransch som ständigt förändras och är osäker i sig, och 

i tolkningen av berättelserna i intervjuer har det uppkommit ett tydligt mönster att detta är en 

slags kultur som de flesta finner sig i. Som vi nämnt tidigare så vet de om att musikbranschen 

och dess anställningsförhållanden är svåra och osäkra, men väljer att acceptera det just för att 

de brinner för arbetet. Till exempel säger Linnea Magnusson (2017) att: “Jag tror mycket beror 

på att musikbranschen är en väldigt osäker bransch.”. Detta är även något som de flesta av 

våra informanter trycker på i intervjuerna. Hofstede (2010) menar att grunden till osäkerhet 

är att det är en subjektiv upplevelse, därmed en känsla. Han menar även att känslan av 

osäkerhet inte alltid är personlig, utan kan delas med andra människor i samma organisation. 

Detta är något vi har tolkat att de flesta av våra respondenter gör. De accepterar osäkerheten 

men de flesta har ändå just upplevelsen av osäkerhet gemensamt.  

 

Flera av våra respondenter nämner till exempel att musikbranschen är en osäker bransch i sig, 

då man inte exakt vet vad som händer vecka till vecka. Det kanske leder till att, som Anna 

Andersson (2017) berättar: “Man kunde inte sova vissa nätter för att man satt och tänkte på: 

gud, vad händer nästa månad då?”. Det kan vara så att detta just är anledningen till de osäkra 

anställningarna och att det inte är kultur i sig utan att det är för att musikbranschen är 

föränderlig och oförutsägbar. Linnea (2017) berättar vidare om att, om man jobbar på 

exempelvis ett skivbolag kan man aldrig veta säkert hur det ser ut om ett halvår. Det kan gå 

dåligt för artisterna, man kan tappa artister eller man har helt enkelt inte koll på om det ska 

släppas musik. Å andra sidan kan man tänka att just för att musikbranschen är osäker, skapas 

det också en kultur kring de osäkra anställningarna som blir ett gemensamt tankesätt om 

musikbranschens osäkerhet för de som ger sig in i branschen. Om man nu redan är medveten 

om anställningsförhållandena och branschens osäkerhet innan, så har man då möjligtvis 

accepterat och mottagit kulturen och i och med det även accepterat osäkerheten. Då branschen 
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ständigt förändras och förnyas med ny teknologi och nya sätt att konsumera musik på, så är 

det en bransch i förändring och då kan det även påverka kulturen kring osäkerheten i den. 

 

3.3 Samhörighet under korttidsanställningar 

Då vi diskuterat korta och osäkra anställningar kommer vi nu se om det påverkar examinerade 

studenters samhörighet med sina respektive företag. Kalle (2017) berättar för oss att: “Jag 

upplevde dock aldrig att jag blev exkluderat i något bara för att jag hade en kortare anställning, 

men det kan jag nog ändå tänka mig att folk skulle kunna bli annars och det är en av “riskerna” 

med dessa typer av anställningar“, när vi frågar om han kände samhörighet med 

organisationen under sina kortare anställningar. Grey (2009) menar dock, till skillnad från vad 

Kalle (2017) berättar för oss, att kultur och samhörighet kan vara svårt att identifiera och styra 

speciellt under korttidsanställningar. Det blir då onödigt för organisationen att exempelvis 

utbilda eller lägga ner resurser på personal som endast arbetar under en kort tid. Även Shoss 

(2017) menar att i en studie gjord av O’Neill och Sevastos (2013) så ter sig osäkra 

anställningar kunna göra så att anställda kan känna sig exkluderade från relevanta 

konversationer på arbetsplatsen då de endast är där en kort tid. Dessa teorier motsäger då det 

vi får som svar från Kalle (2017). Dock nämner även Kalle (2017) att han tror att detta kan bli 

en risk, såsom Grey (2009) och Patrick O’Neill och Peter Sevastos (2013) menar. Detta skulle 

då kunna tolkas från dessa två olika perspektiv.  

  

Albin Södersson (2017) berättar att även under hans praktik så kände han samhörighet med 

företaget och blev väl mottagen. Enligt Albin (2017) var problemet då att när han inte fick 

vidareanställning så kände han sig mer utkastad just för att han hade känt gemenskap och 

tillhörighet. Vidare beskriver Albin (2017) att han verkligen kämpade för att visa framfötterna 

och göra ett sådant bra jobb som möjligt och kände sig oprioriterad när hans chefer inte ville 

anställa honom eller hjälpa honom att gå vidare i sin karriär. Detta kan tolkas som att även 

fast man känner samhörighet så genomsyrar osäkerheten de korta anställningarna mer. Då 

man inte vet vad som händer eller om man får stanna kvar blir det en större känsla av 

exkluderande när man väl inte får fortsätta inom företaget man jobbar på. Dock har de flesta 

av våra respondenter inte upplevt denna känsla då de har accepterat att den korta anställningen 

de har just är osäker och upplever då inte att samhörigheten med företaget blir ett problem. 
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De flesta av våra respondenter har som sagt berättat att de har blivit mycket väl välkomnande 

på sina arbetsplatser och inte haft några problem att identifiera sig med organisationen eller 

känna samhörighet med företaget under dessa korta anställningar. Det vi emellertid har 

identifierat och tolkat utifrån svaren vi fick på våra frågor är en vi och dem känsla som ibland 

kan uppstå hos våra respondenter. Anna (2017) nämner att i början av sin korta anställning så 

tänkte hon inte på sig själv som en del av företaget, även fast hon kände samhörighet utan 

refererade till organisationen som dem. Anna (2017) berättar: “Ja absolut. I början pratade jag 

mycket om dem när jag pratade om bolaget jag jobbade för men sen blev det mer och mer vi. 

Jag hörde mig själv ändra det, att “vi gör såhär, vi jobbar såhär””, på frågan om hon kände 

samhörighet med organisationen. Hofstede (2010) menar att människan är en naturlig vi och 

dem varelse, vilket kan ses stämma i Annas (2017) fall. 

  

Detta kan tolkas som att Albin (2017) hade fått en väldigt stark vi känsla med sin organisation 

och därför var smällen hårdare när han inte fick stanna kvar. Annas (2017) svar kan däremot 

ses som att hon valde att inte benämna sig själv som en del av företaget, och lät organisationen 

vara dem just på grund av sin osäkra anställning. När hon sedan kände sig säkrare i 

organisationen så kunde hon vidare känna en gemenskap och samhörighet med företaget. 

  

3.3.1 Har organisationens storlek betydelse? 

En annan aspekt som vi efter insamling av empiri ansåg kunde påverka osäkerheten är 

organisationernas storlek. Då samhörighet och gemenskap är essentiellt i en 

organisationskultur berättar även våra andra informanter att de inte kände sig exkluderade från 

organisationerna, utan nästan tvärtom. Anna (2017) berättar vidare att hon ständigt hade en 

dialog med sin chef om sin framtid på företaget och hur hennes anställning såg ut. Vad det 

berodde på var enligt henne förmodligen för att hon var på ett mindre företag där det jobbar 

färre personer, och den personliga kontakten mellan chef och anställd eventuellt blir närmare 

än på större företag. Om man utgår från studien gjord av O’Neill och Sevastos (2013) så menar 

de att anställda kände sig exkluderade och ignorerade av sina högre chefer, speciellt när det 

kom till att prata om deras framtid på företaget under korta anställningar. I de svar vi har fått 

i vår studie, exempelvis det Anna (2017) berättar, så motsäger det O’Neill och Sevastos (2013) 

studie och här får vi då en ny tolkning av hur anställda faktiskt känner sig under korta 

anställningar.  
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Även Katarina (2017) jobbar på ett mindre företag och belyser att hon verkligen kände sig 

välkommen direkt. Av de vi har intervjuat har dock flera jobbat på mindre företag inom 

musikbranschen och har då möjligtvis lättare att hålla en konstant konversation om framtiden 

med sina chefer. Vi har även urskilt att de har berättat om sina företag med en familjär känsla 

och de som nu är korttidsanställda/visstidsanställda inte ser detta som ett problem då 

majoriteten respondenterna kände sig väldigt bra mottagna från början. Sven (2017) menar att 

under hans anställning på en stor intresseorganisation, då han hade anställning månad för 

månad, inte såg detta som ett problem även fast han inte visste om han skulle få vara kvar. De 

respondenter vi har intervjuat såg sig alla som en del av gänget även under den korta tid de 

var på respektive arbetsplats. Med detta så kan vi uttyda att även under informanternas kortare 

anställningar så har de inte haft några problem att identifiera sig med företaget. Även fast både 

Grey (2009) och Shoss (2017) som vi nämnt i tidigare kapitel menar att detta är ett vanligt 

problem som förekommer har det i största utsträckning inte påverkat respondenterna. Det 

skulle kunna vara på grund av respondenternas arbetsplatsers storlek, och att mindre företag 

anammar en tydligare kultur, och där av en känsla av samhörighet. Dock måste man se den 

större bilden än den som vår undersökning ger. Vi har endast intervjuat en bråkdel av de som 

faktiskt jobbar i svenska musikbranschen idag och det är inte med säkerhet som resterande 

upplever eller känner likadant som våra respondenter.  

 

3.4 Gigs blir standard 

 

“Ja det tycker jag absolut. Som sagt så lär man sig om normer rätt tidigt. Man lär sig hur det ska vara 

och hur det är och då är det bara så typ.” (Linnea Magnusson, 2017) 

 

Så här berättar Linnea (2017) när vi frågar henne om hon ser det som en standard att individer 

finner sig i osäkra anställningar inom musikbranschen. I och med detta svar så kan det tolkas 

som en slags organisationskultur, eller möjligtvis till och med en standard som finns inom 

musikbranschen. Dock är frågan om just anställningarna är standard eller om det bara är att 

folk finner sig i sina osäkra anställningar, som är standarden. Som vi nämnt tidigare så har 

osäkra anställningar eller the gigonomics era blivit en slags standard i samhället idag. Att 

individer inte längre har fasta anställningar utan istället jobbar på konsultbasis eller så kallade 

gigs är något som vi fick fram i vår studie. Brown (2009) menar att man nu gör olika projekt 

och konsultjobb för att få fram ett heltidsjobb. Kerstin Kerstinsson (2017) nämner att hon 
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gjorde flera projekt under sin studietid och säger även: “Efter man var klar med projektet ville 

man ju hela tiden bli erbjuden en anställning efter projektet var över, och det var ju alltid 

osäkert, och det var alltid väldigt svårt“. Kerstin (2017) tror att detta beror på att 

musikbranschen just är en sådan attraktiv bransch, samt att ibland är det fullt upp med jobb 

och ibland inte. Även Anna (2017) pratar om att hon i början av sin karriär agerade som 

konsult på det företag hon sedan fick fast anställning på. 

 

Likväl har vi inte identifierat de osäkra anställningarna som en standard i musikbranschen. 

Det vi har identifierat är standarden att man accepterar de osäkra anställningsförhållandena 

som finns. “Då tar man ju vad som helst i princip, bara för att komma in… för att ta det stora 

klivet in som är så jäkla stort, in i branschen. Det måste man bara göra. Det finns ingen annan 

väg.” berättar Albin (2017) när han talar om sina osäkra anställningar. De flesta av våra 

respondenter berättar även samma sak. Det är inte just att det endast är osäkra anställningar 

som finns i musikbranschen, utan det är att de flesta individer accepterar detta bara för att få 

“ta det stora klivet in” som Albin (2017) beskrev det ovan. 

 

3.5 Avslutande reflektion 

Då musikbranschen är en ständigt föränderlig och osäker bransch har vi utifrån empirin 

identifierat att osäkerheten även genomsyrar individers upplevelser. Om man som 

nyexaminerad student anpassar sig till kulturen som råder i branschen och accepterar korta 

och osäkra anställningar så kan det leda till att man inte alltid vet exakt vad som händer nästa 

månad. Detta leder oss tillbaka till vår arbetsfråga, hur organisationskultur påverkar 

examinerade studenters upplevelser av osäkra anställningar. Som vi nämnt tidigare är 

osäkerhet en gemensam upplevelse hos individer och ett gemensamt tankemönster som kan 

framkomma (Hofstede, 2010). Syftet med studien är att undersöka hur examinerade studenter 

upplever osäkra anställningar. Det som vi anser är intressant här är att de flesta av våra 

respondenter faktiskt upplever det på samma sätt och vi har identifierat det som en viss 

organisationskultur och ett gemensamt tankemönster.  

 

En annan insikt vi har fått under studien, och med hjälp av det teoretiska temat 

organisationskultur, är att kulturen påverkas av osäkerheten som finns i musikbranschen i sig. 

Eftersom det är en sådan föränderlig bransch, kanske det färgar av sig på anställningarna inom 

branschen. Som Anna (2017) berättade för oss så kunde hon ligga och oroa sig över vad som 
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skulle hända nästa månad, vilket man enligt Linnea (2017) aldrig säkert kan veta inom 

musikbranschen. Med dessa två svar tolkar vi det som att just eftersom osäkerheten 

genomsyrar branschen så skapas denna kultur och det gemensamma tankemönster att man ska 

finna sig i de osäkra anställningarna.  

 

När det kommer till samhörighet så känner de flesta av våra respondenter samhörighet med 

sina organisationer, även fast de är där på en icke-förutbestämd basis. De känner även den 

ständiga osäkerheten kring sina anställningar. Vi har även sett att, till skillnad från vad teori 

och tidigare studier säger, att korta och osäkra anställningar inte har någon direkt påverkan på 

individers känsla av samhörighet i organisationer. Detta dilemma som O’Neill och Sevastos 

(2013) gjort en studie om, motsäger vår studie. Det vi har fått fram är att när det kommer till 

samhörighet, skulle organisationers storlek spela roll då vi till största del har informanter från 

mindre företag, men annars påverkas inte samhörigheten av osäkra anställningar. 

 

Med hjälp av temat organisationskultur och tidigare forskning som gjorts så har vi ändå fått 

en förståelse i hur det faktiskt upplevs och varför det ser ut som det gör. Kultur är något som 

sitter i ryggmärgen hos organisationer, och här i musikbranschen som helhet. Acceptansen av 

osäkra anställningar är något vi har identifierat som en standard, och där av setts som ett måste 

hos individer som vill in i branschen. Då gemensamma förståelser och tankemönster är som 

en mjukvara för sinnet (Hofstede, 2010) så är det kanske inte så konstigt att denna acceptans 

fortlöper. Även gigs och korta anställningar har blivit vanligt i samhället i det stora hela så då 

blir det även förekommande i musikbranschen vilket gör att även acceptansen för dem blir 

normaliserad. Vår avslutande tanke här är att musikbranschens osäkerhet i sig, även påverkar 

examinerade studenters upplevelser av de osäkra anställningarna. I en osäker bransch så blir 

gigs och korta anställningar ett måste då man faktiskt inte vet vad som händer nästa månad i 

branschen som helhet. 

 

 

 

 

  



 

 

 

30 

4. Motivation - Morot eller piska 

I detta kapitel tolkar vi empirin insamlat från våra informanter med fokus på hur dessa har 

motiverats att acceptera osäkra anställningsförhållanden som Modell 2 (se nedan) visar. 

Genom insamlandet av vår empiri har arbetsfrågan “Varför accepterar examinerade 

studenter osäkra anställningsförhållanden?” uppkommit. Denna fråga och empirin 

analyseras sedan med hjälp av teori om motivation i allmänhet. Kapitlet varvar därmed 

empiri, teori och analys. 

 

 

 

Modell 3. Arbetsmodell; Motivation 

 

Organisationskultur kan också leda till motivation. Denna modell visar att fokus kommer att 

ligga på motivation och hur detta tema övergripande är kopplat till osäkerhet. Detta kommer 

vi diskutera i nästkommande kapitel. 
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4.1 Introduktion 

 

“Livet blir mycket roligare om man får jobba med det som man tycker om och ska man spendera mer 

än hälften av sitt liv med att jobba så vill jag göra det med något som jag gillar och brinner för” 

(Kalle Eriksson, 2017) 

 

Så här inleder Kalle (2017) sitt svar på frågan på hur det kommer sig att han accepterat osäkra 

anställningsförhållanden i och med sitt val av bransch att vara verksam i. Många informanter 

har också varit inne på samma spår som Kalle (2017), att det är deras intresse och vad de 

tycker är kul som har drivit dem att välja musikbranschen som sitt arbetsområde. Detta har 

fått oss att resonera kring om deras svar kan kopplas till det som sägs inom motivationsteorier.  

 

Motivation definieras enligt Nationalencyklopedin som “en term för de faktorer hos individen 

som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Ne.se). Med denna definition anser 

Helle Hedegaard Hein (2012) att det finns ett problem. Problemet är att definitionen utgår 

ifrån ett antagande om att individen i fråga inte skulle ha kontroll att styra och kontrollera sig 

själv och att man via straff och belöning kan styra en individ. Vidare menar Hein (ibid) att en 

individ kan motivera sig själv så länge det inte finns några hinder i vägen för detta. Precis som 

beskrivits i kapitel tre så kan det inom en organisationskultur finnas underliggande värderingar 

och standards som sätter ramarna för just den kulturen (Alvesson, 2012). Vi kan baserat på 

respondenternas berättelser se att individerna som kommer in i organisationskulturen, som 

man kan finna i musikbranschen som organisation, accepterar dessa villkor utan att högt 

ifrågasätta dem. Precis som Robert (2017) beskrev det “man blir förblindad av den där viljan 

och att man där av bara accepterar utan att ifrågasätta”. Genom att göra detta tillåter dessa 

individer även denna standard att behållas vare sig det är medvetet eller omedvetet. 

 

Vad vi motiveras av är väldigt individuellt och skiljer sig ofta oerhört från person till person. 

Detta menar bland annat Ruth Kanfer och Phillip L. Ackerman (2000) i en studie som gjorts 

i hur individuella motivationsfaktorer påverkar korttidsanställda. Det kan vidare vara väldigt 

svårt att kartlägga och identifiera den grundläggande faktorn till varför man accepterar dåliga 

anställningsförhållanden. Att acceptera en specifik standard kan ske på en omedveten nivå där 

man inte reflekterar över varför man gör det (ibid). Kalle (2017) som inledde kapitlet med ett 

påstående är en av informanterna som ställde upp på att dela med sig av sina upplevelser. Han 
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berättar bland annat om hur han motiverades att endast acceptera villkor utan att motsätta sig 

dessa och han nämnde även varför han tror att han reagerade på det sätt som han gjorde.  

 

Utifrån vad informanterna delade med sig av i sina berättelser om hur de upplevt deras 

acceptans av sämre anställningsförhållanden kunde vi identifiera ett mönster och en röd tråd. 

I Kalles (2017) fall handlade det till större delen om att förhållandena kom med på köpet och 

att det inte var dem som var centrala i beslutet av arbetsområde. För Kalle (2017) tog det två 

år av osäkra anställningar innan han fick sin första fasta anställning. För Katarina (2017) som 

efter en provanställning, precis efter sin praktik, fick fast anställning och även många andra 

informanter handlade det om att: om inte jag accepterar det så kommer det finnas någon annan 

som står i kö för att göra det istället.  

 

Vi tror med grund i Kanfer och Ackermans (2000) studie att alla människor motiveras och 

inspireras av individuella faktorer. Dock har det identifierats att många av dessa faktorer är 

liknande för den större massan av informanter som deltagit i studien. Hur denna motivation 

tar sig i uttryck, vad den påverkas av och vad den resulterar i är här enligt oss, väldigt intressant 

att ta upp för diskussion. Utifrån Kalles (2017) påstående som inledde kapitlet kan vi se att 

det finns en underliggande faktor till varför man skulle vilja acceptera dessa dåliga villkor och 

flera informanter vittnar om ett liknande förhållningssätt.  

 

4.2 Varför accepterar man orimliga förhållanden? 

Som många av informanterna vittnat om så är det just arbetsuppgiften och intresset i denna 

som är en av de primära motivationsfaktorerna i frågan om acceptans av osäkra 

anställningsförhållanden. Motivation som definierades ovan utgår ifrån faktorer som väcker 

och formar beteenden hos individer. Hur motivationen tas i uttryck kan bero på både medvetna 

och undermedvetna faktorer (Kanfer och Ackerman, 2000). Richard Hackman och Greg 

Oldhams tog under sin verksamma tid fram en arbetsdesignsteori som handlar om att 

motivationen utgår ifrån och hör ihop med hur väl arbetet matchar ens person (Hein, 2012). 

Vilken man även kan finna likheter hos i den normativa styrningens matchningsmodell som 

presenteras i kommande kapitel fem. Arbetsdesignsmodellen utgår ifrån att företaget har 

möjlighet att skapa en kombination mellan de rekryterade anställda och deras arbetsuppgifter, 

med målet att deras motivation till att utföra den uppgiften ska bli bättre. För Anna (2017) var 

en av motivationsfaktorerna att den erfarenhet som hon fick ut av arbetet skulle hon kunna 
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använda till senare anställningar. Hon berättar att “all erfarenhet är bra erfarenhet och att jag 

i värsta fall alltid kan använda det till nästa grej”. Hein (2012) berättar vidare att resultatet för 

företaget med bakgrund av arbetsdesignsmodellen har bättre förutsättningar till att förbättras 

om de anställdas inre motivation är tillfredsställd. Vilket vi kan se stämmer överens med 

Annas inre motivation som beskrivs ovan.  

 

Detta skulle innebära att vid en god matchning mellan anställd och arbetsuppgift så skulle inte 

lika mycket energi gå åt att se till att organisationens alla delar håller en hög kvalité. Detta 

hade varit en nödvändighet om en god matchning mellan anställd och arbetsuppgift inte hade 

förekommit. Vidare ses att Anna (2017) inte själv såg någon framtid på alla jobb utan att 

uppdragen var en bit på vägen mot ett annat jobb. En som vi också sett denna inställning hos 

är Kalle (2017), som berättar att “varje anställning har varit en byggsten för att sedan komma 

till det jobb jag har idag”. Att få en anställning efter en examen utan att ha någon tidigare 

erfarenhet kan vi, utifrån vad Kalle (2017) och övriga respondenter vittnat om, instämma i 

verkar väldigt svårt. Albin (2017) fick bland annat höra från sin praktikplats där han önskade 

vidareanställning att “ [...] dom har haft 15 praktikanter här innan under dessa två åren, och 

ingen av dom har fått vidareanställning”. Men han menar också att “Det är på grund av att 

man vill jobba med det här jobbet och dessutom när man har pluggat tre år för att komma in 

här” som man accepterar en osäker anställning. Vi kan se att Albin och de andra 

respondenterna motiveras mycket utifrån arbetet i sig och för att bygga vidare till senare 

anställningar. Hein (2012) menar på att de anställda i enlighet med arbetsdesignsteorin på 

egen hand skapar sin inre motivation och på så sätt tillfredsställer sina egna individuella 

behov, så att företaget inte behöver lägga ner lika mycket arbete i frågan. Baserat på 

respondenterna ovan kan man se att respondenterna själva motiveras till bra arbete och 

prestation för att deras primära mål är att få arbeta inom branschen och för att få in en fot i 

den. Deras inre motivation är således redan uppfylld när de får en anställning.  

 

4.2.1 Konkurrensen efter examen  

Att det blir hög konkurrens mellan de examinerade studenterna kan också det vara en 

biträdande motivationsfaktor till acceptansen av sämre anställningsförhållanden. I Sverige 

idag finns det cirka fyra stycken utbildningar som är inriktade på event och musikbranschen. 

Dessa är Music & Event Management, Musik & Eventarrangör, DMG Education och 

Landskronas Eventkoordinator (dessa är allmänt kända, vi föreskriver oss för att det kan finnas 
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fler inte lika kända utbildningar). Med dessa utbildningar innebär det att det varje år 

examineras studenter som ska komma in i musikbranschen och hitta arbete. Kajsa Strömberg 

(2017) beskriver branschen som en väldigt liten bransch där det finns väldigt få “riktiga” jobb 

och att glappet mellan dessa “riktiga” jobb, projektanställningar samt konsultuppdrag är 

väldigt stort. Att det varje år examineras hundratals studenter leder till att konkurrensen mellan 

alla dessa examinerade studenter blir hårdare.  Katarina (2017)  beskriver det som att “det är 

så hård konkurrens och [...] om jag inte skulle acceptera dåliga avtal eller dålig lön, så finns 

det ganska stor chans att jag ryker och då finns det inte så många andra företag att välja från”. 

Det Katarina (2017) beskriver i detta påstående är ett instämmande i att konkurrensen om 

arbete i musikbranschen är stor, men också att det är en liten bransch där det inte finns så 

många arbetsmöjligheter. Att det råder en sådan hård konkurrens blir därför en biträdande 

faktor till varför man accepterar osäkra anställningsförhållanden. Det finns flera andra som 

står på tur att acceptera osäkerheten om du själv inte gör det.  

 

Hackman och Oldhams har tagit fram ytterligare en modell och denna för arbetsegenskaper i 

syfte att belysa kopplingen mellan den anställdes inre motivation och dennes utförda arbete 

(Hein, 2012). Vad modellen visar (se bilaga 2) är olika egenskaper som kan leda till huruvida 

de anställda upplever sitt arbete som meningsfullt och tillfredsställande eller inte. Precis som 

beskrivits tidigare i kapitlet så kommer resultatet för företaget att bli bättre om de anställda 

känner sig tillfreds med sin inre motivation. Modellen visar på ett antal egenskaper; hur 

uppgiften ser ut, vilka färdighetskrav och vilken betydelse som den anställdes arbetsuppgift 

kan tänkas ha.  

 

Hackman och Oldhams menar vidare att dessa egenskaper kommer att spela stor roll för hur 

det psykologiska tillståndet hos de anställda kommer att vara (ibid). Det vill säga upplever de 

sitt arbete som meningsfullt, känner de ett ansvar över sin arbetsuppgift och dess resultat, så 

kommer det också leda till företagets och individens bättring av överliggande resultat. Med 

den omfattande modellen vill Hackman och Oldhams visa på hur viktig matchningen av rätt 

anställd för rätt typ av arbete är för att företagets övergripande effektivitet och produktivitet 

ska vara så bra som möjligt (ibid). Med inspiration från denna modell har vi, för att hålla det 

relevant och koncentrerat på ämnesområdet, tagit fram en egen modell för att illustrera hur 

motivationen ter sig i informanternas fall.  
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Modell 4. Inspirerad av Hackman och Oldhams motivationsmodell (Jacobsen och Thorsvik 

2008, s. 276) 

 

I modellen som presenteras här ovan kan vi tydligt se att motivationen utgår ifrån resultatet 

istället för tvärtom som Hackman och Oldhams modell visar (se bilaga 2). Baserat på modellen 

som Hackman och Oldhams presenterar är det viktigt att ta i beaktning vid applicering på 

musikbranschen och våra informanters identifieringar att företagen i sig inte behöver kämpa 

så mycket med att initialt motivera de examinerade studenterna. Baserat på respondenternas 

berättelser motiveras de istället av arbetsuppgiften och branschen i sig, så när det väl kommer 

till kritan så har företagen redan kommit halvvägs och hoppat till sista kolumnen i modellen 

ovan. Modellen appliceras och används här åt motsatt håll än vad den utgår för att göra i 

Hackmans och Oldhams modell (se bilaga 2). Kajsa (2017) berättar att man som ny i 

branschen förväntas göra sina hundår. Vi kan baserat på modellen se det som att man kan 

komma åt de vänstra kolumnerna först när den högra är genomförd och man har arbetat in sig 

i en säker anställning. De vänstra kolumnerna skulle därför bli faktorer som man tittar på först 

när man fått in en fot och känner en viss säkerhet i sin anställning.  

 

Om man ska se på vad informanterna har berättat om, så verkar det te sig som så att företagen 

i musikbranschen har väldigt många hungriga och ivriga personer att välja emellan vid en 

rekrytering och att dem sinsemellan finns det en stor konkurrens. Då kan man ställa sig frågan 

om företagen ser ett ansvar av att jobba med de nyanställdas motivation eller om de ser det 

som Kajsa (2017) berättade när vi ställde frågan om hur hon såg på osäkra 

anställningsförhållanden i branschen idag att “Man ska gilla läget. Var glad och tacksam”. 

Om det är så att företagen ser det så som Kajsa (2017) beskriver det; att de anställda ska vara 

“glada och tacksamma”, så kan det som en konsekvens också bli svårt för individerna att ställa 
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krav på företagen om bättre anställningsförhållanden. De examinerade studenterna befinner 

sig redan i den högra kolumnen i Hackmans och Oldhams modell och är redan motiverade till 

att prestera bra resultat åt företaget. Företaget kan därför inte tänkas se motivationsarbetet som 

en prioritet om det inte påverkar deras verksamhets resultat, vilket det inte gör om de tar in 

personer som redan är motiverade att prestera bra resultat. Detta i sin tur kan leda till att den 

onda cirkeln och acceptansen om att sämre anställningsvillkor i musikbranschen skulle vara 

okej fortgår. Om så inte är fallet har vi inte identifierat det, men det är likväl en stor risk som 

skulle kunna förekomma.   

 

4.3 När förväntan och verklighet inte spelar i samma division  

När studenter påbörjar en utbildning finns där en förväntan hos dessa på att det ska resultera i 

en anställning efter avslutade studier. Denna förväntning kan även den vara en biträdande 

faktor till varför studenterna motiveras att efter examen acceptera osäkra 

anställningsförhållanden. Den utbildning som många av respondenterna studerat är Music & 

Event Management, en treårig utbildning som ger studenterna en kandidatexamen i 

företagsekonomi. Efter tre år av studier upplevde respondenterna sig mycket redo att ge sig ut 

i arbetslivet och göra det som de jobbat hårt för under dessa tre år. Kajsa (2017) beskriver det 

som att hon efter tre års studier var helt slut efter examen och hon tyckte det var ganska skönt 

att sakta men säkert söka sig in i branschen samtidigt som hon arbetade på sin tidigare 

arbetsplats. På frågan om respondenterna hade vetskap om musikbranschens tuffa 

anställningsförhållanden innan examen vittnar många om att de visste att det skulle bli tufft 

och att det var osäkert. Albin (2017) berättar om tiden efter examen: 

 

“Jag fick en kalldusch [...] Jag visste ju i och för sig inte exakt hur det ser ut, men jag hade ju en liten 

drömsk bild om att med den här seriösa utbildningen, som dessutom är en kandidatutbildning, 

spetsad på musikbranschen - jag var helt övertygad om att man skulle få en ingång. Framförallt med 

hjälp av lärarna”. (Albin Södersson, 2017) 

 

Baserat på detta citat tolkar vi att respondenterna ansåg att man kommer långt i branschen 

med en utbildning. Linnea (2017) beskriver det även som att “Det är jättemånga jag möter i 

mitt jobb som har pluggat det vi har pluggat, eller har en ekonomikanditat eller liknande”. Så 

det kan då tolkas som att det är den vägen som många måste ta för att få in en fot i 
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musikbranschen. Utbildningen och lärarna lämnar en förväntan hos studenter, precis som för 

Albin (2017) ovan, att de efter sin examen ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden.  

 

Bengt Abrahamsson och Jon Andersen (2005) beskriver Victor Vrooms förväntningsteori. 

Denna teori applicerar vi på studenternas förväntan på arbete efter examen och som vi 

analyserat utifrån. Vroom kallar den för förväntningsteorin och den ger en helhetsbild av vad 

motivation är och den förklarar kopplingen mellan individen, situationen och dess omgivning. 

Modellen som är baserad på denna teori utgår ifrån att motivation är funktionen av förväntan, 

instrumentalitet och valens tillsammans (Abrahamsson och Andersen, 2005). Nedan kommer 

denna modell att visas.  

 

 

 

 

Modell 5. Vrooms Förväntningsteorin (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 158) 

 

Vroom menar att förväntan är baserat på en persons uppfattning om en sannolikhet för att en 

speciell insats ska leda till ett visst resultat (Abrahamsson och Andersen, 2005). Precis som 

respondenternas förväntan på utbildningen har varit att det ska leda till ett arbete. Vidare 

beskriver författarna utifrån Vrooms teori att en person som inte kan föreställa sig en koppling 

mellan en insats och ett visst resultat saknar helt och hållet en förväntan. Albin (2017) beskrev 

sin förväntan på utbildningen ovan och som kan sammanfattas som att han var helt övertygad 

om att det skulle finnas en ingång i branschen efter examen. Begreppet instrumentalitet syftar 

till uppfattningen om sannolikheten för att denna insats ska resultera i ett visst resultat, både 

negativa och positiva sådana. Om en student som Albin (2017) ovan tror att denne kommer 

att få högre chans till ett jobb om den tar examen har den personen en hög instrumentalitet. 
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En person som drivs av utveckling kommer att motiveras allt mer av arbetsuppgifter som 

innebär större ansvar och som är utmanande. Dessa faktorer beskrivs av Vroom som faktorer 

med större valens (ibid). Således består förväntningsteorin av tre olika delar; en förväntan på 

att en ansats leder till en prestation, som i Vrooms ord beskrivs som instrumentalitet, och att 

denna i sin tur leder till ett resultat som Vroom beskriver som valens (se Modell 5. 

Förväntningsteorin (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 158).  

 

Baserat på respondenternas berättelser är det tydligt att många har förväntat sig att sina tre år 

i utbildningen ska kunna vara tillräckligt motiverat för dem att få ett arbete på. Vissa har även 

vittnat om att de inte har haft vetskapen om hur exakt det kommer att se ut när examensdagen 

är där. Kerstin (2017) beskrev det som att “Om jag drar till mina egna erfarenheter så blev jag 

nog lite förvånad över hur det var” och Anna (2017) beskrev det som att “jag utgick från att 

det kommer bli svårt, att man bara får ta det man får och göra det bästa av det”.   

 

Applicerar man Vrooms förväntningsteori på respondenternas upplevelser kan man se att den 

är mycket relevant. Prestationen består av att genomgå en utbildning och förväntan på 

resultatet är att man ska få en anställning efter studierna. Precis som författarna beskriver det 

så kommer de personer som är mål- och resultatdrivna att motiveras allt mer om prestationen 

är utmanande (Abrahamsson och Andersen, 2005). Något som i denna studie visat sig 

utmanande är just att få ett arbete i musikbranschen efter en examen. Som teorin förespråkar 

så är det just detta som motiverar personer att jobba hårdare för att nå målet, förväntningen på 

resultatet. I detta fall rör det sig om att man motiveras att acceptera sämre 

anställningsförhållanden än vad som kanske är optimalt, endast för att nå målet eller komma 

ett steg närmre målet om att få en anställning. Förväntningen från studenterna krockar således 

med hur verkligheten ser ut efter examen. 

 

En förändring av den standard i kapitel 3.4 som vi har identifierat i våra samtal med 

respondenterna anser vi motarbetas. Precis som Robert (2017) säger så är det ju också de 

arbetssökande som blir ansvariga för att inte låta standarden om att acceptera sämre 

förhållanden fortskrida. Det ligger således inte endast på företagen att förändra utan också de 

arbetssökande. Såklart ligger det övergripande ansvaret på företagen som rekryterar att inte 

till en början erbjuda osäkra anställningsförhållanden än vad som anses rimligt, men det 

sekundära ansvaret ligger även på den sökande att inte acceptera dessa. Dock kan man tänka 
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sig att desto fler som motsätter sig sådana förhållanden desto lättare kommer det att bli för 

företagen att inte erbjuda dem från första början. Emellertid finns det bakomliggande faktorer 

till varför företagen erbjuder dessa anställningsförhållanden. Ekonomi kan vara en av dessa 

faktorer. Alla företag har inte möjlighet att anställa till fasta anställningar, dels för att de vet 

lika lite om vad som kommer hända nästa månad som de anställda gör. Således att 

korttidsanställa kan för dem innebära att säkerställa verksamhetens fortlevnad. Vilket är ett av 

de villkor som de går med på att följa när de registrerar sitt företag hos Skatteverket 

(skatteverket.se).  

 

4.4 Avslutande reflektion 

I de intervjuer som genomfördes och den empiri som samlades in kunde vi finna genomgående 

teman och ett av dessa teman har diskuterats och tolkats i detta kapitel; motivation. Då syftet 

med studien har varit att se hur examinerade studenters upplevelser om osäkra 

anställningsförhållanden sett ut har det funnits ett fokus på just det. Dock har vi använt oss av 

en arbetsfråga som utgår ifrån att se till grunden av denna upplevelse, nämligen motivationen 

till acceptansen av de osäkra anställningsförhållandena. Det har varit flera av respondenterna 

som vittnat om anledningar till varför man accepterar osäkra anställningsförhållanden och 

många av dessa har varit just på grund av ett starkt intresse för arbetsuppgiften och för 

branschen som man vill vara verksam inom. Det som har diskuterats i kapitlen ovan har varit 

huruvida man som individ fått en morot till acceptans eller om de känt sig piskade till att 

acceptera osäkra anställningsförhållanden.  

 

Huruvida detta samhällsproblem grundar sig i acceptansen som vi identifierat som en standard 

i branschen eller om det är ett strukturellt problem på organisatorisk nivå har vi inte kunnat 

fastställa. Vi kan dock baserat på insamlad empiri kunnat se problematiseringen kring de båda. 

Robert (2017) berättar bland annat för oss att han anser att ansvaret inte endast ligger hos 

organisationen, utan också hos individen att sätta ner foten och inte acceptera dåliga avtal utan 

faktiskt stå upp för sig själv och på så sätt för hela branschen. Vi finner dock med hjälp av 

Vrooms förväntningsteori en förståelse i att det är svårt att motsätta sig dessa villkor efter att 

man studerat i tre år då fokus ligger på målet att få en anställning och att även en osäker sådan 

kan vara en byggsten mot det målet. Det har funnits en förväntan på att resultatet av denna 

ansats ska bli en anställning och när man då är så nära mållinjen finner vi det förståeligt att 

man väljer att acceptera osäkra förhållanden än vad som skulle anses vara rimligt. Albin 
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(2017) berättade bland annat “jag var helt övertygad om att man skulle få en ingång”. Vidare 

är problematiken precis som Kerstin (2017) beskriver det att det alltid kommer finnas de som 

kommer erbjuda sin arbetskraft gratis och att det är förståeligt att företag inte tackar nej till 

detta. Dock blir det problematiskt när det sätter standarden för en hel organisation, bransch 

och samhälle. 
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5. Normativ styrning - Är du med i leken så får du leken tåla 

I detta kapitel tolkar vi empirin insamlat från våra informanter utifrån temat normativ 

styrning och dess roll under informanternas osäkra anställningar som Modell 3 (se nedan) 

visar. Genom insamlandet av vår empiri har arbetsfrågan “Hur påverkar normativ styrning 

examinerade studenters anställningsförhållanden” uppkommit. Denna fråga och empirin 

analyseras sedan med hjälp av de olika delarna inom teorin normativ styrning i allmänhet. 

Kapitlet varvar därmed empiri, teori och analys. 

  

 

Modell 6. Arbetsmodell; Normativ styrning 

 

Organisationskultur kan också förstås och leda till normativ styrning. Denna modell visar att 

fokus kommer att ligga på normativ styrning och hur detta tema övergripande är kopplat till 

osäkerhet. Detta kommer vi diskutera i nästkommande kapitel. 
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5.1 Introduktion 

 

“Jag tror att man verkligen måste kämpa med många olika arbeten om det så är volontärjobb som 

anställningar med dåliga villkor, vi alla måste typ gå igenom det och som jag sa det känns lite som 

en standard i branschen att det är den vägen som man måste gå.” (Kalle Eriksson, 2017).  

 

Detta vi som Kalles (2017) citat ovan nämner har vi sett från flera andra av våra respondenter 

som vi har intervjuat. I vår studies fall är detta vi individerna inom organisationen 

musikbranschen. Således har det enligt vår tolkning förekommit vissa typer av standards och 

beteenden under en längre tid och individerna har börjat bete sig och acceptera bland annat 

musikbranschens föreställningar, tankesätt och uppfattningar. Möjligtvis i hopp om att få 

tillhöra detta vi som vi pratar om. Detta vi handlar bland annat den normativa styrningen om. 

Genom den normativa styrningen ska vi försöka belysa och diskutera ifall denna typ av 

teoretiska tema kan hjälpa oss att förstå hur det ser ut som det gör idag med de osäkra 

anställningsförhållandena i dagens musikbransch.  

 

Normativ styrning kan ses som en indirekt form av beteendestyrning då det är beteendet man 

vill åt. Dock är det inte själva beteendet som är huvudmålet i denna form av styrning, utan det 

är snarare förståelse, tankar, föreställningar, uppfattningar och tolkningar som man riktar in 

sig på hos individen i organisationen och som man försöker styra (Alvesson & Sveningsson, 

2012). Enligt Barbara Czarniawska-Joerges (ibid) kan det även förklaras som att det är 

verklighetsuppfattningen hos medlemmarna i organisationen som styrningen fokuserar mot. 

Normativ styrning kan även sägas svara på frågor som: ”Vilka är vi och vad är vår särart? Vad 

är, för oss, rätt och fel? Hur ska vi förstå världen och hur tecknar vi den? Vad är viktigt och 

betydelsefullt för oss” (Kärreman & Rennstam, refererad i Alvesson & Sveningsson, 2012: 

186). Således är det vi frågor som försöker besvaras i den normativa styrningen där delade 

innebörder och förståelser är av vikt. Det handlar om att påverka organisationsmedlemmarnas 

verklighet och sin egen föreställning om sig själva när det kommer till utövandet av normativ 

styrning (Alvesson & Sveningsson, 2012). Dessa vi bekräftas med det Kalle (2017) berättar i 

ovanstående stycke samt, som det också nämns i tidigare kapitel, att det även är andra av 

respondenterna som talar utifrån vi. Dock kan det förekomma negativa aspekter kring detta 

som vi kommer att tolka och försöka lyfta fram som vi har upptäckt under studiens gång.  
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5.2 Rätt person på rätt plats 

I detta kapitel ska vi se ifall de osäkra anställningsförhållandena kan ha något att göra med 

den normativa styrningens matchningsmodell; med andra ord rätt person på rätt plats. Efter 

att majoriteten av våra informanter berättade att de upplever denna osäkerhet som finns inom 

branschen, kan man ur en normativ styrningssynpunkt tolka det som att man letar efter 

potentiella kandidater som är beredda att acceptera dessa osäkra anställningsförhållanden. 

Eftersom de är i ett desperat behov av jobb och en ekonomisk inkomst. Kalle (2017) berättar 

för oss i hans intervju, att så länge man får en fot in i branschen så får man ta anställningen 

för vad den är för att sedan kunna bygga vidare på det som en slags byggsten till framtiden. 

Även Anna (2017) berättar för oss att hon tänkte att “all erfarenhet är bra erfarenhet, och i 

värsta fall kan jag använda det i nästa grej”. Således kan organisationerna inom 

musikbranschen tänkas se att det är många som vill komma in i branschen och därför drar 

nytta av detta, i både positiv och negativ bemärkelse. Genom att de vet om att individer vill 

få en fot in i branschen och som är beredda att gå med på de osäkra anställningsförhållanden 

som de ställer upp för dem.  

 

Genom dessa svar har det fått oss att tänka ifall dessa otrygga anställningsförhållanden kan ha 

något att göra med rekryteringen och matchningsmodellen när det kommer till anställandet av 

unga examinerade, som oftast är de som drabbas mest av dessa förhållanden (Holmberg, 

2016). Inom den normativa styrningen finns det olika metoder för att utforma denna typ av 

styrning. En av dessa är den så kallade rekryteringen som organisationer som nyttjar normativ 

styrning använder sig av. Även kallad för matchningsmodellen (Alvesson & Sveningsson, 

2012). I denna typ av modell fokuserar man dels på kvalifikationer men det sker även ett fokus 

på egenskaperna hos den potentiella organisationsmedlemmen. Exempelvis tittar man på 

individens mål, ambitioner, personlighet och värderingar. Med andra ord kan man säga att 

matchningsmodellen ser till att matcha individens normer och värderingar med 

organisationens kultur (ibid). Monika Müller (2017) säger även hon att den normativa 

styrningen handlar mycket om att kunna identifiera sig med de mål som organisationen har 

och att man som individ måste införliva och identifiera organisationens värderingar med sina 

egna. 

 

Som vi tidigare tagit upp i avsnittet bakgrund har dessa prekära anställningar, som de också 

kan benämnas, en hög grad av påverkan av osäkerhet hos individerna. De lever i etapper med 
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anställningar med korta tidsspann, samt en begränsning i bland annat de ekonomiska 

förhållandena (Standing, 2011). Katarina (2017) berättar för oss när vi intervjuar henne 

aspekter av prekära anställningar, ”Det är det jag tror att, i branscher där folk jobbar med något 

som man verkligen brinner för så handlar det mer om att få vara i branschen och att få en fot 

in. Det är det som gör att man accepterar en helt annan otrygghet och avtal”. Att man då 

utsätter dem för osäkra anställningsförhållanden eftersom de vet om att de har ett genuint 

intresse för branschen och att man då är beredd på att acceptera dessa förhållanden på grund 

av detta intresse. Därför har vi kopplat det till matchningsmodellen eftersom man i den tittar 

på bland annat individens mål, ambitioner, personlighet och värderingar (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Därför blir det enkelt för dem att hitta individer som har sitt mål att börja 

jobba inom musikbranschen och vill acceptera deras förhållanden och krav som de ställer upp 

eftersom de ser att det är många som vill jobba inom detta fält. 

 

5.2.1 En sållningsprocess? 

Med matchningsmodellen som vi diskuterar ovan analyserar vi i detta kapitel ifall det kan ses 

som en slags sållningsprocess. Att det är en attraktiv bransch att arbeta inom berättar många 

av våra informanter. Bland annat berättar Kerstin (2017) att det är många som är väldigt ivriga 

på att komma in i branschen och att det är en tilltalande bransch att jobba inom. Även Sven 

(2017) berättar för oss att han har upplevt det som att många tycker det är häftigt att jobba 

med artister och därför blir det en eftertraktad marknad. Statistik från musikbranschens 

intresseorganisation MusikSverige visar att den svenska musikmarknaden omsatte nästan tio 

miljarder kronor år 2016 och att det är en ökning med cirka nio procent jämfört med år 2015. 

Den svenska musikmarknadens intäkter har också ökat med hela 50 % från 2009 när de 

började analysera denna marknad, fram till 2016 (Musiksverige.org, 2017).  

 

Genom statistiken ovan kan man anta att eftersom branschen expanderar så expanderas även 

efterfrågan på att jobba inom musikbranschen. Därför tror vi att dessa osäkra 

anställningsförhållanden kan vara något som existerar mycket i början av karriären inom 

denna bransch och därför tittar man som organisation på vilka som är beredda att acceptera 

organisationens standard och kultur. De som använder sig av matchningsmodellen lägger stort 

fokus på att ge en bild av organisationen för den potentielle organisationsmedlemmen. I och 

med detta ger man en väldigt realistisk bild, således försöker man inte att idealisera 

organisationens vardag (Alvesson & Sveningsson, 2012). Syftet med detta är att man 
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rekryterar de individer som är, eller i alla fall ger intrycket av, att de är mottagliga för de 

värderingar organisationen innehar (Grey, 2009). Om då kandidaterna som söker dessa jobb 

med osäkra anställningsförhållanden accepterar organisationens bild som de eventuellt målar 

upp kring dessa osäkra anställningsförhållanden, så behöver de troligtvis inte bemöta framtida 

problem kring detta eftersom den anställde har accepterat det. 

  

Därför är ytterligare en tolkning att syftet med dessa osäkra anställningsförhållanden kan vara 

en slags sållningsprocess. Eftersom det är en attraktiv marknad, som både Sven (2017) och 

Kerstin (2017) berättar ovan, och att man då tittar efter vilka som verkligen är intresserade 

eller inte och därför börjar man med att ha dessa osäkra anställningar för att se vilka som 

accepterar dem. Således kan man se vem eller vilka som identifierar sig eller inte identifierar 

sig med dessa. Om personerna utöver egenskaperna också har de kvalifikationer som krävs, 

väger detta tyngst för ett erbjudande om anställning (Alvesson & Sveningsson, 2012). Sven 

(2017) berättar för oss att man kanske inte vill anställa på grund av att man inte vet om det 

gör ett bra jobb till 110 %, och därför blir det då svårare att göra sig av med personen om den 

är fast anställd, jämfört med om den är en vikarie eller visstidsanställd. Därför kan det i vår 

mening eventuellt vara en medveten handling från organisationens sida att erbjuda dessa 

osäkra anställningsförhållanden. 

 

5.3 Socialisation 

 

”Jag vet inte hur mycket volontärstimmar jag gjort men det är många och hade det inte varit för alla 

de timmarna tror inte jag att jag ens hade varit redo för vissa av mina tjänster. Så även om jag gått 

med på redan innan att arbeta i stort sett gratis så har det ju ändå inneburit att jag nu har fått det jobb 

jag vill ha” (Kalle Eriksson, 2017). 

 

En diskussion kring ifall dessa osäkra anställningsförhållanden kan vara som en slags 

uppfostran förekommer i detta kapitel. Att man försöker uppfostra de examinerade 

studenterna med dessa anställningsförhållanden. Denna uppfostran ingår i den så kallade 

socialisationsprocessen. I ovanstående citat berättar Kalle (2017) i sin intervju när han får 

frågan om varför han valt att gå med på dessa osäkra anställningsförhållanden. Han berättar 

att så länge man är målmedveten och vet vad man vill så blir det också lättare att acceptera 

dessa anställningsförhållanden om det tar en närmre sitt mål. Genom Kalles (2017) svar har 
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vi börjat tänka ifall detta kan ha någonting att göra med den så kallade uppfostran, som ingår 

i den normativa styrningens andra metod, socialisationsprocessen. När rekryteringsprocessen, 

där matchningsmodellen ingår har gjort sitt övergår man till socialisationsprocessen. Vilket 

kan sägas vara som en slags uppfostran där man ger en introduktion för 

organisationsmedlemmarna i organisationens normer genom processer som är medvetet 

utarbetade (Alvesson & Sveningsson, 2012). 

 

Kalle (2017) berättar för oss att varje anställning har varit någon form av byggsten för att 

komma till det jobb han har idag. Därför kan detta tolkas som att branschen möjligtvis utsätter 

individer i början av sin karriär för dessa osäkra anställningsförhållanden som en slags 

medvetet utarbetad process, som en form av uppfostran. Genom att testa individer i syfte att 

se om man verkligen platsar i denna bransch och är beredd på att acceptera branschens kultur 

och standards. Som vi tidigare tog upp när vi diskuterade matchningsmodellen där vår ena 

informant, Sven (2017) berättade, att man kanske inte vill anställa fören man ser att man gör 

ett bra jobb till 110 %. Följaktligen att man då enligt oss testar personerna genom att ha dessa 

osäkra anställningsförhållanden som en form av uppfostran.  

 

5.3.1 Att låta fenomenet fortlöpa 

Ett genomgående tema i svaren hos våra respondenter är följande: “Då går man med på vissa 

saker som egentligen inte är rimligt eller ok. Men alla måste börja någonstans “ säger Kajsa 

(2017). Vilket kan ses som att man låter detta fenomen, osäkra anställningar, att fortlöpa. I 

och med det Albin (2017) har berättat om att man får ta i princip vad som helst för att komma 

in i branschen och Kajsas (2017) uttalande här ovan, är vår tolkning att det är en väldigt tydlig 

typ av acceptans som råder inom musikbranschen. Det har blivit en standard att man måste 

acceptera osäkra och otrygga anställningar, för annars kommer man (oftast) inte in i 

branschen. En tanke kan vara att, då flera av våra informanter kallar musikbranschen för cool 

och kreddig så accepterar man anställningsförhållandena just för att man vill in i branschen 

då den ses på detta vis. Dock kan det vara så att de respondenter som vi har intervjuat inte alls 

själva ser musikbranschen som just kreddig utan bara vill få sin fot in som Albin (2017) 

nämner. 

 

Även Robert (2017) uttalar sig om denna standard. “Ja det är väl viljan att vilja jobba inom 

branschen, jag tror att man väldigt lätt blir förblindad av den där viljan och att man där av bara 
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accepterar utan att ifrågasätta. Samtidigt är det ju vi som låter fenomenet fortlöpa genom att 

just acceptera det“. Här uttrycker sig Robert (2017) att man faktisk accepterar det, utan att 

ifrågasätta de osäkra anställningarna. Denna standard som vi benämner det, har fått oss att 

ifrågasätta ifall detta kan vara en norm. Enligt Hofstede (2010) finns det inte några exakta 

vetenskapliga bevis på vad en norm faktiskt är, utan det handlar just om människors 

upplevelser. Det finns även två olika typer av normer, de önskvärda och önskade. När det 

kommer till de önskade så är det de val som tas av majoriteten (ibid). Här kan vi se en koppling 

hos bland annat Albin (2017), Robert (2017) och Kajsa (2017) och att det är ett val som har 

tagits av majoriteten. Deras upplevelser går ut på att man bara måste acceptera de osäkra och 

otrygga anställningarna om man vill in i branschen på riktigt. Även fast exempelvis Albin 

(2017) har ifrågasatt detta och tänkt på varför han egentligen accepterar dessa förhållanden så 

berättar han även att han har lärt sig att det är såhär det går till. Han säger att ju längre man är 

och försöker komma in i branschen, desto mindre konstigt blir fenomenet. 

 

Vår tolkning av detta är att Albin (2017), Kajsa (2017), Robert (2017) och även de flesta av 

de andra informanterna har lärt sig att inom musikbranschen så fungerar det så här. De har 

tagit till sig den önskade normen att man måste acceptera otrygga och osäkra anställningar för 

att ens ha någon chans att få ett jobb. Då normer enligt Matthias Baier (2009), är när man i en 

grupp anpassar sig till olika outtalade beteenden och något som tas för givet så kan vi här se 

att detta är ett beteende individerna anpassar sig efter. Det är regler och förväntningar som 

begränsar vad man får och inte får göra (ibid). Det kan då leda till ännu mer osäkerhet om 

man accepterar normen som finns och ser till att den fortsätter att finnas. Det kan ses efter 

tolkning av empirin, som ett outtalat beteende i musikbranschen att man bör gå med på de 

osäkra anställningarna så att man inte bränner några broar. Det är så det ser ut i dagens bransch 

och för att kunna skaffa sig kontakter, eller en karriär överhuvudtaget så anpassar man sig till 

denna norm. 

 

5.3.2 Att bryta normer 

Med de normer vi diskuterar i ovanstående kapitel har vi även sett att vissa av våra 

respondenter har besvarat indirekt hur normer kan brytas eller kringgås. Kerstin (2017) 

berättar att de företag som har en större koncern bakom sig och är toppstyrda inte får anställa 

någon oavsett hur bra personen är, även fast de vill. Det är således någon högre upp i 

organisationen som säger att de inte får. Då berättar Kerstin (2017) att man kan ”komma 
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undan” detta genom att just ha projektanställningar eller visstidsanställningar. Utifrån vad 

Kerstin (2017) berättar, kopplar vi det till att det kan ha att göra med koderna inom 

socialisationsprocessen. Då får de nya medlemmarna lära sig de outtalade och uttalade 

koderna som finns inom organisationen. Oftast sker detta genom misstag och missförstånd av 

antingen en själv, eller av andra. Detta ger en bestämd antydan på vad som förväntas och 

gäller i vissa typer av situationer (Alvesson & Sveningsson, 2012). Även Grey (2009) menar 

att detta kan ha en innebörd i form av symbolism som individen lär sig på ett indirekt sätt 

genom dess mening och innebörd. 

  

Det vi har märkt är att vi ser att det går att rucka lite på de koder, eller normer, som 

socialisationsprocessen tar upp. På så sätt är det en möjlighet att möjligtvis försöka ändra på 

de redan existerande normerna, genom att man försöker hitta andra sätt för att erbjuda folk en 

väg in i branschen. Därför kan vi se att dessa normer som beskrivs av Dan Kärreman & Jens 

Rennstam (2012) under socialiseringsprocessen inte är konstanta i detta fall eftersom det 

uppenbarligen går att kringgå dem genom bland annat de sätt vi har beskrivit ovan. Visserligen 

är detta osäkra anställningsförhållanden de erbjuder, men å andra sidan så kanske det är bättre 

än att inte kunna erbjuda någonting alls på grund av att de är toppstyrda och inte kan 

kontrollera det.  

 

Även som vi identifierat i kapitel 5.3.1 att acceptansen av dessa osäkra 

anställningsförhållanden ses som en norm, så har vi å andra sidan även identifierat några som 

antingen börjat se förändringar kring detta eller har förändrat på saken själva. Som vi nämnde 

tidigare under kapitel tre nämner Sven (2017) att han inte var nöjd under sin praktikperiod. 

Han fortsatte att söka sig vidare där han bland annat fick gå igenom, som vi nämnt tidigare, 

ett företag som erbjöd anställning månadsvis innan han tillslut fick fast anställning. Han 

berättar att han inte accepterade dessa osäkra anställningsförhållanden eftersom han upplevde 

det väldigt osäkert att inte veta om han fick lön nästa månad eller inte. Därför kan vi identifiera 

att han inte ansåg att dessa normer inom branschen var okej och valde då att ta saken i egna 

händer och försöka lösa det. Ytterligare en informant som bekräftar denna eventuella 

förändring är Anna (2017). Hon berättar när hon får frågan om det är något själv hon vill 

tillägga angående osäkra anställningsförhållanden, att hon tycker det känns som om det blir 

bättre och att det går uppåt. Det skapas mer och mer arbeten, möjligheter och tillfällen samt 

att hon tycker det ser ljusare ut idag än vad det gjorde för sex-sju år sedan och att det är på 
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väg mot rätt håll. Det kanske det gör också, musikbranschen kan vara på väg mot en bättre 

förändring i form av sina anställningsförhållanden och det är fler som har börjat bryta mot 

dessa normer. 

  

5.4 Identitetsanpassning  

I detta kapitel ska vi diskutera ifall dessa osäkra anställningsförhållanden kan ses som den 

normativa styrningens yrkesidentitet. Genom att individerna eventuellt försöker anpassa sin 

identitet till dessa anställningsförhållanden. Kerstin (2017) har berättat för oss i tidigare 

stycken att det är så många som är ivriga på att få komma in i branschen och hon nämnde även 

att det är många som erbjuder sig att arbeta gratis. Sven (2017) och Anna (2017) har tagit upp 

att det bara gäller att ligga i och fortsätta kämpa på, kring dessa osäkra 

anställningsförhållanden och att det är en tuff bransch. Genom informanternas svar under de 

tidigare kapitlen har vi börjat resonera kring ifall det möjligtvis kan ha något att göra med att 

någon form av identitet existerar. Denna identitet skulle kunna vara något man bara innehar i 

sitt yrke, en så kallad yrkesidentitet som ingår i den tredje metoden för den normativa 

styrningen, den så kallade identitetsregleringen.  

 

Med den normativa styrningen finns det två olika huvudaspekter att beakta: ”Den ena handlar 

om att integrera ett kollektiv, den andra handlar om att instruera om viss föredragen handling” 

(Kärreman & Rennstam, refererad i Alvesson & Sveningsson, 2012: 189). Med den 

integrerande aspekten menas ett sammanfattande benämning angående de föreställningar och 

idéer som är givande för den sociala gemenskapen. Det handlar således om solidaritet, 

samhörighet, enhet, tillhörighet och föreställningar om identitet (därmed vi och dem). Sådana 

typer av element som är viktiga i sociala relationer (Alvesson & Sveningsson, 2012). Denna 

typ av aspekt uppmärksammar de delar i idéer och föreställningar som är instruktiva för 

handlingarna. Vad och hur man ska handla av arbetsrytm, arbetssätt och arbetsstil. Där av en 

typ av yrkesidentitet, och en central avsikt med denna yrkesidentitet är att den innebär en viss 

typ av handlingsrepertoar (ibid). 

 

I och med denna handlingsrepertoar och yrkesidentitet har vi därför tolkat det som att man 

kan se de osäkra anställningsförhållandena som en slags identitet, medveten eller omedveten. 

Om man har en yrkesidentitet som består av osäkra anställningsförhållanden så kanske man 

som individ bara slår på denna typ av identitet när man går till jobbet och accepterar dessa 
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dåliga anställningsförhållanden. Sedan slår man av den när man slutar jobbet och kommer 

hem. På så sätt kanske man fortsätter att acceptera dessa förhållanden eftersom det blir ett sätt 

att handskas med dem för att orka med. Genom detta kan eventuellt de osäkra 

anställningsförhållandena fortsätta att existera. Eftersom att de som är drabbade möjligen bara 

ser det som temporärt, kan de bara slå av och på sin yrkesidentitet. Det kan även vara på grund 

av individerna själva som dessa typer av anställningsförhållanden finns kvar. Som vi nämnt 

tidigare och som Kerstin (2017) bland annat tog upp, att det är så många som är ivriga på att 

få komma in i branschen, att det är många som erbjuder sig att arbeta gratis. 

 

Som vi tidigare har nämnt skapar kulturen en vi och dem känsla, men det gör även 

yrkesidentiteten. I detta fall de otryggt anställda och de fastanställda. Denna yrkesidentitet vi 

diskuterar kan enligt Nader Ahmadi (2000) ses som olika interaktions- och handlingsmönster 

som är gemensamma för de individer som ingår i samma yrke. Han menar även att det kan ses 

som resultatet av människans behov av att kunna anpassa sig till deras sociala omgivning. 

Följaktligen i vår studies fall, att individerna anpassar sig till de osäkra 

anställningsförhållandena i deras sociala omgivning, i detta fall musikbranschen. Därför tror 

vi att dessa osäkra anställningsförhållanden bland annat kan leda till att man känner 

samhörighet, solidaritet, enhet, tillhörighet och föreställningar som Kärreman och Rennstam 

(2012) tar upp, att de blir det så kallade vi och dem. Att dessa individer som drabbas av dessa 

förhållanden känner någon slags samhörighet med varandra, att de känner samma tillhörighet 

och har samma föreställningar eftersom de alla sitter i samma situation, och därför kan de 

identifiera sig med detta.  

 

5.5 Avslutande reflektion 

Genom de intervjuer som genomfördes och den empiri vi samlat in så fann vi temat normativ 

styrning. I detta kapitel har vi tolkat och diskuterat detta tema. Då syftet med studien har varit 

att se hur examinerade studenters upplevelser om osäkra anställningsförhållanden sett ut har 

fokus varit på just detta. Vi har med hjälp av arbetsfrågan: Hur påverkar normativ styrning 

examinerade studenters anställningsförhållanden kunnat belysa och utföra tolkningar kring 

just detta. Genom de svar vi har fått från respondenterna har vi bland annat kunnat resonera 

kring de olika metoderna inom den normativa styrningen, och ifall detta teoretiska tema kan 

ha en påverkan på hur de examinerade studenterna förhåller sig till detta. 
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Vi har analyserat om organisationen musikbranschen i sig kanske drar nytta av de osäkra 

anställningsförhållandena och genom vår analys skulle man kunna tänka sig att de gör det. 

Som Kalle (2017) berättar, att man får ta varje anställning för vad den är, så länge man får in 

en fot i branschen. Anledningen till detta kan vara att musikbranschen vet om att det är en 

populär bransch att jobba inom och därför kan de ställa de krav som Kärreman och Rennstam 

(2012) tar upp i matchningsmodellen. Att man tittar bland annat på individens mål, ambitioner 

och värderingar för att de ska matcha med organisationens kultur. Ytterligare en faktor vi har 

analyserat och tolkat är om man arbetar med en medvetet utarbetad process i form av en 

uppfostran. Således att man uppfostrar individerna som vill in i branschen genom att erbjuda 

dessa osäkra anställningsförhållanden. Därför tycks vi kunna se att ett samband finns här. Som 

vi diskuterat så kan det eventuellt vara en sållningsprocess, vilket resulterar i att man avlägsnar 

de individer som inte är beredda att göra det som krävs för att arbeta inom denna bransch. 

Vilket resulterar i att man endast får individer som verkligen brinner för denna bransch. 

 

De normer som ingår i socialisationsprocessen har vi även sett börja brytas. Som Kerstin 

(2017) tar upp när hon berättar att det går att kringgå de toppstyrda organisationernas beslut. 

Att man inte alltid behöver göra som de säger när det kommer till att anställa folk eller inte. 

Slutligen tycks vi kunna se ett samband mellan dessa osäkra anställningsförhållanden och 

identitet. De som har dessa anställningsförhållanden kanske känner en viss samhörighet, som 

Kärreman & Rennstam (2012) tar upp, med varandra eftersom de är i samma sits. De får lättare 

att förstå varandra eftersom de själva vet om hur det är att var anställd med en osäker 

anställning, och den oro som det bringar. Vi ser därmed i detta avsnitt med temat normativ 

styrning att osäkerhet genomsyrar, och att studiens titel “Vad händer nästa månad då?” blir 

relevant eftersom osäkerheten finns med individerna hela tiden. Därmed kan vi även tolka, att 

individer i musikbranschen då får tåla den leken de är med i. Eftersom individerna inom 

musikbranschen helt enkelt måste acceptera dessa osäkra anställningsförhållanden, som bland 

annat den normativa styrningens matchningsmodell möjligen målar upp för dem när de är redo 

att inleda sin karriär. Således blir det eventuellt svårt att bryta denna norm, att man accepterar 

osäkra anställningsförhållanden, som vi har identifierat. 
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6. Slutsats 

I det kommande kapitlet kommer vi att presentera en slutsats utifrån den empiri vi har samlat 

in och som har analyserats utifrån de tre olika teoretiska teman vi har tagit upp i denna studie. 

Med dessa kommer vi att besvara vår frågeställning med hjälp av våra arbetsfrågor.   

 

6.1 Studiens teman 

De tre teman som empirin har tolkats utifrån, kultur, motivation och normativ styrning, har 

gett oss en förståelse för hur examinerade studenter upplever osäkra anställningar och hjälpt 

oss att djupare förstå det samhällsproblem som LO (Lo.se, 2016) belyst i sin rapport.  Det är 

inte endast ett fenomen som förekommer i musikbranschen utan genomsyrar hela dagens 

samhälle. Den tidigare forskning som vi diskuterade inledningsvis har identifierat osäkra 

anställningar bland annat i form av prekariatet, som Standing (2011) menar leder till 

ekonomisk osäkerhet. Vi har diskuterat gigs och begreppet gigonomics som Brown (2009) 

benämner som korttidsanställningar. Vi har även funnit forskning som har undersökt de osäkra 

anställningarnas påverkan på framtida jobb (Shoss, 2017). För att ytterligare diskutera de 

teman vi har funnit genom empirin och för att bidra till forskningen med vår studie så har vi 

identifierat en norm som består av en acceptans av osäkra anställningar och som påverkas av 

just organisationskultur, normativ styrning och motivation. Dessa teman har vidare kunnat ge 

oss en bild av varför denna norm kan tänkas fortleva och ge en förklaring på varför individerna 

inte motsätter sig den, trots dess problematik. 

 

6.1.1 Nyckelinsikter 

Vi har även under studiens och kapitlens gång fått nyckelinsikter. När tolkandet av empirin 

utifrån organisationskultur utfördes fann vi att det kunde finnas ett gemensamt tankemönster 

hos de som väljer att jobba inom musikbranschen och att denna acceptans av osäkra 

anställningar skulle kunna vara just detta. Vi har även fått insikt i att det möjligen är på grund 

av musikbranschens osäkerhet i sig som det skapas osäkra anställningar och att det på så vis 

blir en slags organisationskultur som följs och anammas av individer inom branschen. 

 

Det vi funnit i tidigare studier om anställdas känsla av samhörighet med sin organisation under 

korta och osäkra anställningar, motsäger vår studie. O’Neill och Sevastos (2013) studie menar 

att anställda under korta anställningar kan känna sig exkluderade och inte sedda av 
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organisationen. Den slutsatsen som har kunnat dras, med hjälp av empirin insamlad från våra 

respondenter, är att detta inte alls behöver vara fallet. Våra respondenters korta anställningar 

har inte påverkat deras känsla av samhörighet och gemenskap med organisationen de arbetar 

eller har arbetat inom. Således kan vi inte styrka att det alltid är så, då vi som vi nämnt tidigare, 

endast har intervjuat tio personer. Dock tolkar vi eftersom samtliga berättat liknande, att detta 

bidrar till befintlig forskning med ett nytt perspektiv som bör utforskas vidare. 

 

I studien som Kanfer och Ackerman (2000) utfört visar det sig att människors motivation utgår 

ifrån individuella faktorer och kan ske både medvetet och omedvetet. Dock har vi i denna 

studie funnit att respondenterna har många motivationsfaktorer till varför man accepterar 

sämre anställningsförhållanden gemensamt. Dessa har bland annat varit ett stort intresse för 

musikbranschen, yrken inom den samt konkurrensen till arbete som bidrar till att man 

accepterar förhållanden som inte alltid anses vara optimala. Majoriteten av respondenterna 

har upplevt sig tvingade att acceptera sämre anställningsförhållanden med bakgrunden att det 

är så det går till i branschen och Kajsa (2017) menar även att alla måste göra sina hundår i 

branschen. Shoss (2017) beskriver även att jobbsäkerhet där anställningen är stabil och 

kontinuerlig kan ses som en motivationsfaktor för människor. Vidare är det många av 

respondenterna som berättar att deras mål är just att få en fast anställning för att känna sig 

trygga ekonomiskt och mentalt. Sammanfattningsvis är en av nyckelinsikterna i denna studie 

utifrån temat motivation att varför man motiveras till acceptans av negativa normer är en 

biträdande faktor till problemets fortlevnad. Det tillåter organisationer att fortsätta erbjuda 

sämre anställningsförhållanden för att det finns människor som kommer att acceptera dem 

trots dess problematik. 

 

Det vi har funnit under temat normativ styrning är bland annat att vi tycks se ett samband med 

den normativa styrningens matchningsmodell och individerna som accepterar de osäkra 

anställningsförhållandena. Att man ser individens mål, ambitioner, värderingar och 

personlighet, som Kärreman och Rennstam (2012) benämner, som viktiga inom denna modell. 

Således är vår mening att branschen utsätter individerna för dessa osäkra 

anställningsförhållanden då de är väl medvetna om att individerna har ett stort intresse för 

denna bransch, vilket leder till att man accepterar dessa anställningsförhållanden. Vi kan dock 

inte uttala oss helt om detta och säga att det alltid är så, men utifrån den empiri vi har samlat 

in har vi kunnat identifiera detta utifrån respondenternas svar. Därför är ett fynd i denna studie 
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att branschen erbjuder dessa osäkra anställningsförhållanden, då man är självsäker på att 

individerna kommer att acceptera dessa.  

 

Ytterligare en nyckelinsikt vi fått inom temat normativ styrning och yrkesidentiteten är att 

individerna känner en form av samhörighet med de andra som arbetar under osäkra 

anställningsförhållanden. Eftersom de befinner sig i samma sits, att det blir en vi och dem 

känsla. Således tolkar vi det som att det då blir lättare att acceptera dessa osäkra 

anställningsförhållanden genom att slå på en annan identitet som krävs inom musikbranschen. 

Genom detta orkar individerna med att acceptera dessa anställningsförhållanden i vår mening, 

eftersom de bara ser det som temporärt. När vi har genomfört intervjuerna så har vi själva fått 

känslan att de har pratat om en vi och dem känsla och att det kan ha att göra med denna 

yrkesidentitet. Därför anser vi att dessa två nyckelinsikter inom det teoretiska temat, normativ 

styrning, bidrar med ett nytt perspektiv till fortsatt forskning inom ämnet.  

 

Problemets ursprung kan ses som både organisationens kultur där individerna uppfostras till 

att acceptera utan att ifrågasätta, men också som individens målsättningar och individuella 

motivationsfaktorer som inte begränsar deras acceptans. Hur man bryter dessa mönster, som 

alltid har varit, kan vara svårt för den ensamma individen. Det kan således krävas ett kollektivt 

ansvar från både organisation och individ för att en förändring ska kunna ske. Våra 

reflektioner om kultur, normativ styrning och motivation går alla hand i hand och bildar en 

kollektiv uppfattning om hur de osäkra anställningsförhållandena upplevs. Detta även för att 

bidra med vår studie till redan befintlig forskning och forskningssamhället. 

 

6.2 Så vad händer nästa månad? 

Studiens titel är “Vad händer nästa månad då?” och syftet med arbetet var att belysa 

examinerade studenters upplevelse kring osäkerheten i deras anställningar. De teoretiska 

teman som vi analyserat empirin utifrån; organisationskultur, motivation och normativ 

styrning, har varit ett verktyg för att hjälpa oss förstå osäkerheten i musikbranschen idag. Som 

vi diskuterat i tidigare kapitel så har organisationskulturen inom musikbranschen onekligen 

en stor påverkan på hur examinerade studenter upplever sina osäkra anställningar. Normen 

som kunnat identifieras är att man accepterar dessa anställningsförhållanden och anpassar sig 

till kulturen som finns i musikbranschen idag. Detta har identifierats i det empiriska materialet 

där de flesta svar varit liknande, att osäkra anställningar upplevs som ett måste inom 
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musikbranschen och även acceptansen av dessa. Denna kultur, eller norm som råder inom 

musikbranschen upplevs av respondenterna som en typ av standard. 

 

Som svar på det som studien syftar på, att belysa hur examinerade studenter upplever osäkra 

anställningsförhållanden, kan det ses som att den upplevelse som samtliga respondenter ändå 

har haft gemensamt är just osäkerheten i deras anställningsförhållanden. Det är en ständig 

osäkerhet då man inte alltid vet vad som kommer hända nästa månad. Detta kan å ena sidan 

förstås då musikbranschen i sin helhet är en bransch som är i konstant förändring.  Lika lite 

som de som arbetar bakom artisten känner sig otrygga kan det tänkas att artisterna själva 

känner sig otrygga. Branschen i sin helhet vet inte alltid heller vad som väntar nästa månad. 

Hela musikbranschen vilar på att kunna sälja upplevelser som ska tyckas om och accepteras 

av konsumenten. Det kan vara en hårfin balans mellan vad som accepteras och vad som inte 

accepteras hos kunden, vilket föder en osäkerhet hos samtliga parter. Ena dagen är du inne 

och andra dagen kan du vara ute, allt beroende på omvärldens och branschens förändring. 

Sammanfattningsvis kan det ses att trots respondenternas liknande akademiska bakgrunder 

och olika anställningsförhållanden idag så har de alla något gemensamt, deras upplevelser av 

osäkerheten som präglar branschen idag.  

 

6.3 Förslag till vidare studier 

Då vi endast har intervjuat tio personer skulle det vara intressant att göra en mer omfattande 

studie. Detta på grund av att få ännu tydligare och grundläggande information. Detta hade gett 

studien mer empirisk styrka och även förstärkt våra slutsatser och insikter i hur majoriteten av 

de som är verksamma i musikbranschen upplever osäkra anställningar.  

 

Det hade även varit intressant att utöka perspektivet ytterligare ett steg. Att få perspektiv 

utifrån rekryterare och chefer för att tänkas se problematiken utifrån deras perspektiv. Vi har 

avgränsat oss till just examinerade studenter och inte fokuserat alls på de som faktisk 

rekryterar inom musikbranschen. Detta hade möjligen gett oss en helt annan slutsats och 

reflektion då ännu ett perspektiv hade tagits i beaktning.  

 

Det hade även varit intressant att utveckla frågeställningen och syftet för att få en större 

förståelse hur de osäkra anställningarna påverkar individers liv i allmänhet, både psykiskt, 

ekonomiskt och hälsomässigt. Vi kunde under vår studie se tendenser att dessa osäkra 
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anställningarna påverkade våra respondenter på flera olika sätt och det hade varit intressant 

att få djupare och mer ingående forskning kring detta.  

 

Vi har även valt att avgränsa oss till musikbranschen just för att vi själva hyser ett stort intresse 

för denna bransch. Om man hade jämfört med andra branscher och undersökt hur osäkra 

anställningar upplevs i de branscherna hade de sannolikt gett en större tyngd i forskningen. Vi 

uppmuntrar vidare forskning inom alla dessa områden, då det är ett ämne som berör hela 

samhället idag. 

 

Vems ansvar är det egentligen att förändra hur det ser ut idag? Är det kulturen som genomsyrar 

musikbranschen? Är det cheferna som måste förändra anställningsprocessen? Är det 

individerna som måste ändra på hur de motiveras? Detta har vi inte fått några konkreta svar 

på i studien men skulle vara intressant att undersöka ytterligare. Därför öppnar vi upp för 

framtida forskare att fortsätta studera och forska inom detta ämne vi har valt att diskutera i 

denna studie.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur examinerade studenter upplever osäkra 

anställningsförhållanden i musikbranschen. Vi önskar att spela in intervjuerna som sedan 

kommer transkriberas för att underlätta citering och informationsinsamling. Vi är dock 

flexibla i utförandet, så några tankar eller funderingar är det bara att återkomma. Vi är ytterst 

tacksamma för er medverkan. Inspelningarna från våra samtal kommer att bevaras varsamt 

och resultatet av denna studie kommer att publiceras på digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) 

som är ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser då ämnet som studien 

syftar till att studera kan anses känsligt har vi valt att hålla alla respondenter anonyma. Detta 

för att ni alla ska kunna uttrycka era åsikter ocensurerat och resonera fritt. Vi ämnar att 

genomföra en semistrukturerad intervju där vi har övergripande teman och frågor som 

kommer ställas, men som även anpassas efter just dina erfarenheter och svar. De teman som 

vi önskar beröra är följande: 

 

Inledande fråga: 

 Berätta om tiden efter din examen; hur såg dina anställningsformer ut? 

 

Mynnar ut i teman: 

 Förväntan på utbildningen. 

 Samhörighet med företaget. 

 Acceptans av sämre arbetsförhållanden. 

  Din bild och åsikt gällande osäkra anställningsförhållanden inom musikbranschen. 

 

Tack på förhand för ert engagemang och medverkade i vår studie, om ni har några funderingar 

är det bara att återkomma så kommer vi att svara så snart vi kan.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Maja Östling, Johanna Svensson och Martin Billing 
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Bilaga 2. Hackman och Oldhams motivationsmodell 

 

 

 

 Modell. Hackman och Oldhams motivationsmodell (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 276) 

 


