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Abstrakt 
Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade 
förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin 
karriär har ökat hos artister. Studien har en utgångspunkt i fenomenet självledarskap samt 
vilken roll självledarskapet spelar för artister, och vi besvarar frågan: På vilka sätt kan 
självledarskap vara en fördel i artisters karriärer? Syftet med studien är således att 
undersöka vilken positivt bidragande roll självledarskap har i artisters karriärer. Studien har 
en kvalitativ deduktiv ansats med utgångspunkt i teorier kring självledarskap och motivation. 
Data är insamlad med hjälp av strukturerade intervjuer med etablerade artister med frågor 
baserade på teorierna. Genom dessa intervjuer kunde vi se att en rad egenskaper hos artisterna 
som tyder på att olika typer av självledarskap är till fördel i en artists karriär. Slutsatsen landar 
i en modell över vad vi såg vara de viktigaste rollerna som självledarskap har till fördel för 
artister. 
 
Nyckelord 
Självledarskap, egenskaper, motivation, motgång, karriär, passion, artister, entreprenörskap, 
framgång.  
 
Abstract 
The artist profession seems to have undergone a change due to the digitization. Changed 
conditions seem to have given the artist profession a more entrepreneurial side where the 
responsibility for their career has increased. The study has a starting point in the phenomenon 
of self-leadership and what role self-leadership plays for artists, and we answer the question: 
In which ways can self-leadership be an advantage in an artist’s career? The purpose with 
this study is therefore to examine what positive contributing roles self-leadership has on 
artist’s careers. The study has a qualitative deductive approach based on theories of self-
leadership and motivation. Data is collected using structured interviews with established 
artists with questions based on the theories. Through these interviews we found some 
characteristics among the artists that suggests that some specific kinds of self-leadership are 
an advantage for an artist’s career. The conclusion in the study lands in a model of what we 
saw were the most important roles that self-leadership has for artists. 
 
Keywords 
Self-leadership, characteristics, motivation, setbacks, career, passion, artists, 
entrepreneurship, success. 
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1. Introduktion 
Detta kapitel syftar till att ge en överblick över hur musikbranschen har genomgått en 

förändring som i sin tur har påverkat och förändrat olika aktörsroller. Fokus är främst på 

hur artistyrket har gjorts allt mer självständigt. I kapitlet presenteras olika infallsvinklar för 

hur ämnet kan undersökas som sedan mynnar ut i en frågeställning. 

 

1.1 Bakgrund  
1.1.1 Från anställd till entreprenör 
Musikbranschen har under de senaste två decennierna genomgått ett paradigmskifte där 

förutsättningar i branschen har förändrats. Digitaliseringen och ny teknik bytte ut CD-skivan 

mot streamingtjänster vilket i sin tur förändrade intäktsströmmarna i musikbranschen 

(Johansson & Larsson 2009; Johansson 2013). Förändringen i musikbranschen har lett till en 

förändring i artistyrket samt förhållandet mellan skivbolag och artister. Artistyrket skulle 

kunna ses ha genomgått en förändring från att vara anställd av ett skivbolag till att ha blivit 

alltmer som en entreprenör. En stor anledning till förändringen i förhållandet mellan artist och 

skivbolag skulle kunna ligga i att digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för 

distribuering av musiken. Idag kan en artist oberoende av ett skivbolag tillgängliggöra sin 

musik till sina fans via digitala streamingtjänster som Spotify (Arvidsson 2016). Tidigare var 

artister beroende av skivbolagens ekonomiska kraft för att kunna distribuera CD-skivor 

(Passman 2015). Digitaliseringen kan på så sätt ha förändrat maktförhållandet mellan artisten 

och skivbolaget i och med att den har minskat mellanhänder och då gett artister betydligt 

större ansvar över sina egna karriärer. Minskning av mellanhänder har gjort det möjligt för 

artister att ha en närmare relation till sina fans, att enklare producera, skapa och distribuera sin 

musik samt att marknadsföra sig själva (Morris 2014). 
  
När artister idag inte är i behov av ett skivbolag för att distribuera sin musik till 

musikkonsumenterna finns möjligheten för fler artister att synas. Det har däremot medfört en 

ökad konkurrens inom artistyrket. Idag finns det över 20 miljoner låtar tillgängliga på Spotify 

(Nilsson 2018). Digitaliseringen har medfört att det kan vara lätt att försvinna i den stora 

massan: 
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“En karriär var förut någonting man vårdade i hopp om att den skulle leva länge, men idag 

är du inte värd mer än ditt senaste skivsläpp. Pressen är hård, det gäller här och nu. Imorgon 

kan det vara försent” – Per Sinding-Larsen (P4 Extra 2018) 

  
Med det menar Sinding-Larsen att det gäller att ständigt leverera för att inte falla efter eller till 

och med försvinna (ibid.). Ett uttryck som på grund av digitalisering kan ha blivit applicerbart 

på musikbranschen är “Syns du inte finns du inte”. Som Sinding-Larsen tidigare nämnt så har 

pressen på artister ökat på grund av konkurrens. Den ökade konkurrensen påverkar då hur 

mycket en artist måste jobba för att synas samtidigt som digitaliseringen har ökat artistens 

möjlighet att kunna arbeta när och var som helst. Digitaliseringen har, som tidigare nämnt, 

gjort det möjligt att som artist jobba självständigt. Artister kan då ses som sina egna chefer 

med eget ansvar för att artistverksamheten drivs framåt. Utifrån detta har vårt intresse fångats 

av att paradigmskiftet i musikbranschen har förändrat artistyrkets roll, som idag kan ses 

alltmer entreprenörspräglat. 

 

1.2 Problemdiskussion  
Det är inte bara musikbranschen som har förändrats på grund av digitaliseringen, utan detta 

fenomen är något som har präglat hela samhället. Anledningen till att vi har valt att rikta in 

oss på just musikbranschen och mer specifikt på artistyrket, är som vi tidigare nämnt på grund 

av att digitaliseringen har lett till att artister idag alltmer skulle kunna ses som entreprenörer. I 

Bonniers Svenska Ordbok (2012, s. 167) kan man läsa att en entreprenör är en initiativ- och 

uppfinningsrik person och att ordet kommer från franskans entreprendre som betyder att 

företa sig något. På Chefstidningen.se (2012) skriver Ingela Sölvell, universitetslektor vid 

Företagsekonomiska institutionen på Uppsala Universitet, om entreprenörskap och tar bland 

annat upp vikten av att en entreprenör företar sig något utifrån egen drivkraft. Hon nämner 

också att entreprenörskap oftast innebär att företaget är privatpersonen, vilket innebär att 

personens identitet och erfarenhet blir en stor del av företags framgång. Genom att tydliggöra 

sin identitet kan det hjälpa entreprenörer att sticka ut i mängden. Då man är chef över sig själv 

är det viktigt att vara medveten om att det är en själv som personifierar det sociala budskapet 

av verksamheten. Hon skriver också att entreprenörskap inte behöver handla om att man 

kommer med en helt ny och banbrytande idé, men att man då måste vara medveten om de 

utmaningar som det innebär. Hon menar att det är en utmaning att skapa medvetenhet kring 
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vad som är möjligt att genomföra när det gäller bland annat försörjning, konkurrens och 

administration och hanteringen av samspelet mellan arbetstid och fritid. 
  
Att artister kan ses som entreprenörer är något som Jeremy Wade Morris (2014) tar upp i sin 

artikel ”Artists as entrepreneurs, fans as workers”. Han beskriver bland annat att artister idag 

har mer press på sig, då allt mer ansvar tillfaller artisterna själva jämfört med tidigare då det 

största ansvaret låg på musikbolaget som en artist tillhörde. Det ökade ansvaret hos artister 

kan till exempel handla om marknadsföring som idag kan skötas via sociala medier och det 

faktum att många artister idag till stor del spelar in sin musik själva (ibid.). 
  
Precis som Morris (2014), så menar vi alltså att artistyrket har blivit alltmer 

entreprenörspräglat, framförallt då mer ansvar tillfallit artisten på grund av digitaliseringen. 

Förändringen av musikbranschen har även medfört en förändring i hur en artists vardag ser ut, 

vilket PR-konsulten Ebba Lindqvist nämner i en intervju i Dagens Nyheter (Ahlström 2017). 

Hon säger att en följd av digitaliseringen av musikbranschen är att artister nu för tiden måste 

ägna sig åt fler saker än åt själva musiken. Det ställs helt andra krav idag och i en marknad 

som går allt fortare så måste artisten snabbt anpassa sig till de nya spelreglerna (ibid.). Precis 

som entreprenörskapet är beskrivit ovan, så anser vi att artister i allt större utsträckning måste 

drivas av en inre motivation då konkurrensen har blivit allt hårdare i branschen, vilket vi 

tidigare nämnt. Av samma anledning menar vi att kravet på att artister måste sticka ut och 

jobba på sitt personliga varumärke blivit viktigare. Sociala medier är en plattform där 

artisterna kan bygga upp sitt varumärke på och även där som de kan visa sitt sociala budskap, 

vilket Sölvell (2012) menar är viktigt för en entreprenör. Det är därför viktigt att en artist 

snabbt hittar ett personligt sätt att uttrycka sig på och att de kommunicerar på ett smart och 

effektivt sätt samtidigt som de är strategiska och tänker långsiktigt för att på så sätt bygga upp 

ett starkt varumärke kring sig själv (Ahlström 2017). Detta går att koppla till det Sölvell 

(2012) skriver om att ett entreprenörskap innebär att en person är sitt företag, och att 

personens identitet blir en viktig del av framgången.   
  
Som Sölvell (2012) beskriver, så är det en utmaning för entreprenörer att hantera samspelet 

mellan arbetstid och fritid. Vi menar att artister nu för tiden alltmer har fått sina arbetstider 

utsuddade, dels då de hela tiden måste finnas tillgängliga online och dessutom har 

streamingtjänster som Spotify till stor del ändrat sättet man släpper musik vilket har lett till att 

artister måste hålla sig aktuella hela tiden. Universal Music Sveriges vice VD Joakim 
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Johansson konstaterar i Musikguiden i P3 (2018) att artister tidigare kunde låsa in sig i en 

studio i några månader för att spela in ett album, åka ut på turné och sedan var kampanjen för 

det albumet över. Nuförtiden finns det egentligen ingen paus i artistens vardag, utan det måste 

konstant finnas en dialog med konsumenterna (ibid.). 

 

1.2.1 Varför just artister?  
Man skulle kunna argumentera för att framgångsrika influencers, skådespelare och andra som 

arbetar inom liknande kreativa yrken också kan ses som entreprenörer som befinner sig i en 

liknande situation, men det finns vissa specifika attribut i just artistyrket som gör att det blir 

extra intressant att studera. För det första så anser vi att förändringen som kommit med 

digitaliseringen har påverkat artister extra mycket, då många arbetsområden som tidigare 

sköttes av andra aktörer idag har lagts på artisten, och många mellanhänder har försvunnit. 

Jämförs artistyrket med en influencer, så är influencer-yrket något som har vuxit fram genom 

internets framväxt, så där ser vi ingen förändring som har påverkat på samma sätt. Man skulle 

dessutom kunna säga att många artister idag både är artister och influencers, eftersom att vara 

influencer innebär att man använder sina sociala medier som plattformar för marknadsföring, 

varumärkesbyggande och ett ställe där man utövar påverkan på sina följare på olika sätt 

(Broman 2017). En skådespelares yrke kan på sätt och vis ha förändrats på grund av 

digitaliseringen, till exempel då de kan vara mer tillgängliga för allmänheten via sociala 

medier och på så vis blivit mer offentliga än tidigare, precis som artister. En artist däremot 

måste nu för tiden hela tiden vara aktuell för att inte försvinna i mediebruset, vilket Sinding-

Larsen, som tidigare nämnt, förklarar i P4 Extra (2018) då han säger att man inte är värd mer 

än sin senaste singel. En väsentlig skillnad mellan artister och skådespelare är att artister ofta 

skapar sitt egna innehåll medan skådespelare utför ett jobb med ett redan skapat innehåll. 

Artisten skriver, skapar och framför ofta sitt material medan skådespelaren tilldelas ett manus 

som denne sedan framför, vilket kan leda till att artistens verk kan förväntas vara mer 

personliga. Således anser vi att skådespelare kan ses som projektanställda arbetare medan 

artister kan ses mer som entreprenörer. 

 

1.2.2 Självledarskap 
Att artister kan ses som entreprenörer är ett område som det inte finns någon större forskning 

kring. Den forskning som vi har hittat handlar främst om hur oetablerade artister med hjälp av 
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entreprenörsegenskaper kan skapa en karriär inom musikbranschen utan hjälp av ett 

musikbolag, se till exempel Musicians as entreprenurs or entrepreneurs as musicians? 

(Albinsson 2018). I litteraturöversikten har vi hittat en brist på forskning kring hur redan 

etablerade artister kan ses som entreprenörer, vilket som vi tidigare nämnt anser kan ha att 

göra med den digitaliseringen som skett i musikbranschen. I rapporten ”Self-Leadership: A 

Process for Entrepreneurial Success” presenterar D’Intino et al. (2007) en studie kring 

självledarskap och hur självledarskap kan appliceras på entreprenörskap för att nå framgång. 

Teorin bygger på att man genom att vara en bra självledare också är en bra entreprenör, och 

att ett lyckat entreprenörskap har inneboende självledarskapsegenskaper. Genom att utveckla 

dessa självledarskapsegenskaper menar de att en entreprenör kan nå framgång (ibid.). Vår 

tanke med denna studie är att använda deras rapport för att undersöka om teorin kring 

självledarskap och entreprenörskap går att applicera på artistyrket. Därav har vi har valt att 

kolla på vilka sätt självledarskap kan vara en fördel för en artists karriär. Vi fastnade för 

denna artikel då de bland annat menar på att det i dagens arbetsmarknad blivit av större vikt 

att kunna agera som en entreprenör, då säkerheten inom ett yrke som tidigare kanske har 

funnits inte längre finns. Precis som vi beskrivit innan så anser vi att artistyrket alltmer 

kommit att likna ett entreprenörskap, och anser således att en studie kring detta är av relevans. 

 

Ett område som hade kunnat studeras skulle kunna vara om brist på självledarskap kan leda 

till misslyckande, vi anser däremot att det kan vara svårt att ta reda på detta då man ofta inte 

känner till de artister som har misslyckats med sin artistkarriär. Vilket skulle kunna ge oss ett 

relativt ospecificerat forskningsobjekt, som då skulle vara “misslyckade artister”. Ett annat 

område som hade varit intressant att studera är om hur oetablerade artister skulle kunna med 

hjälp av självledaregenskaper utveckla sin artistkarriär och sitt entreprenörskap, men som 

tidigare nämnt så finns det forskning kring oetablerade artister i förhållande till 

entreprenörskap och därför kan det anses mer väsentligt att bidra i forskningen kring just 

etablerade artister i förhållande till entreprenörskap och självledarskap. Då detta är ett ämne 

som inte tidigare har studerats så hoppas vi att vår studie kommer kunna vara till hjälp för 

artister, både etablerade som oetablerade, för att skapa medvetenhet kring ämnet 

självledarskap samt bidra med mer kunskap kring hur självledarskap kan vara till fördel i 

artisters karriärer.   
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1.3 Problemformulering 
Frågeställning 

På vilka sätt kan självledarskap vara en fördel i artisters karriärer? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken positivt bidragande roll självledarskap har i 

artisters karriärer. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har i vår forskningsprocess gjort ett antal medvetna avgränsningar. Vi har valt att avgränsa 

oss till den svenska musikbranschen på grund av tillgänglighet och tidsramen för studien. 

Enligt D´Intino et al. (2007) så anses människor födda efter 1961 besitta mer 

självledaregenskaper än generationer födda innan 1961. Således anser vi att generationer 

födda efter 1961 var mest intressanta för vår studie. Då vår undersökning syftar till att 

undersöka huruvida de självledande egenskaperna som sägs vara en bidragande faktor till 

entreprenörers framgång har vi valt att avgränsa oss till artister som kan ses som 

framgångsrika. Se stycket om urval för olika mått på framgång. 
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2. Metod 
Nedan presenteras vår forskningsmetod med syfte att förklara hur studien genomfördes, 

varför den genomfördes på detta sätt och även i vilken grad det är möjligt att förlita sig på 

resultatet. 

 

2.1 Val av ansats och metod 
Bryman (2018) menar på att det finns två olika sätt för att undersöka förhållandet mellan teori 

och praktik. Induktiv ansats utgår från praktiska företeelser som sedan tolkas med hjälp av 

teori medan deduktiv ansats har en utgångspunkt i teori som sedan prövas mot ett empiriskt 

material (Alvehus 2013). Den deduktiva ansatsen kräver att det finns en klar teori innan 

datainsamlingen börjar (Jacobsen 2017). Vi har i vår studie valt att undersöka vårt 

forskningsämne och vår forskningsfråga utifrån deduktiv metod, då vi utgår från en befintlig 

vetenskaplig artikel, där författarna har sammanställt teorier som vi har valt att inspirera vår 

studie från.  

 

Enligt Alvehus (2013) står metoden i direkt förbindelse med såväl syfte som problem och 

slutsats. Alvehus menar vidare att först när man vet metoden bakom en studie kan man på ett 

förnuftigt sätt ha användning av eller ställa sig kritisk till resultatet av en studie. Författaren 

menar vidare på att kvalitativ metod intresserar sig för meningar eller innebörder allt mer än 

för statistiskt verifierbara samband. Bryman och Bell (2013) stärker detta genom att mena på 

att kvalitativ metod inriktar sig mer på ord än på siffror. Användandet av kvalitativ metod 

utgår generellt från ett intresse av mening och meningsskapande processer. Därav anser vi att 

kvalitativ metod är att föredra i vår studie, då vi undersöker innebörden av egenskaper hos 

artister. Man söker alltså efter meningar utifrån olika saker eller fenomen. Kvalitativ metod 

blir då återigen att föredra då vi söker efter meningar och mönster kring fenomenet 

självledarskap. Däremot är meningen eller betydelsen ett fenomen inte givet utifrån själva 

fenomenet i sig utan utgångspunkten i kvalitativ metod blir då interaktionen mellan en aktör 

gentemot andra aktörer, saker eller fenomen (Esaiasson et al. 2017). Därav har vi i vår studie 

och utifrån vårt val av metod valt att ställa artister i interaktion med fenomenet självledarskap. 
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2.2 Kvalitativa intervjuer 
Enligt Bryman och Bell (2013) är intervjuer sannolikt den mest utnyttjade metoden inom 

kvalitativ forskning. De menar på att det är just flexibiliteten i intervjuerna som gör dem 

attraktiva. Alvehus (2013) förklarar att intervjuer är ett bra redskap för forskaren att 

undersöka hur respondenterna känner, tänker och agerar i olika lägen och intervjuer gör det 

möjligt för forskaren att närma sig respondenterna på ett djupare plan och därefter se hur 

respondenterna förhåller sig till fenomenet som forskas. Alvehus (2013) menar vidare att det 

finns tre grader av en intervjus strukturering. Det finns strukturerade intervjuer där man oftast 

har förutbestämda frågor och ibland även svarsalternativ, ostrukturerade intervjuer där 

informanten snarare har ett öppet samtal med den som intervjuar, samt semistrukturerade 

intervjuer där processen består av färre, mer öppna frågor som ger möjlighet till följdfrågor.  
  
Inom kvalitativa metoder erhålls en större frihet till på vilket sätt en intervju ska genomföras 

på. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det egentligen inte är viktigt att dra 

gränser mellan de olika graderna av intervjuer, och att fördelen med kvalitativa intervjuer just 

är friheten i att kunna blanda typer av frågor till respondenterna. Detta gör att man har 

möjligheten att få en större bredd kring ämnet. Esaiasson et al. (2017) menar däremot att vid 

en respondentundersökning ställs samma frågor till alla respondenter för att sedan kunna tolka 

och finna mönster i svaren. I vår studie anser vi att just mönster blir viktiga, således har vi valt 

att använda oss av en strukturerad intervjuform där vi ställt samma frågor till samtliga 

respondenter. Detta på grund av valet av deduktiv metod vi använt oss av för att undersöka 

fenomenet, utifrån en redan befintlig teori. De strukturerade intervjuerna möjliggör för oss en 

tydligare jämförelse mellan respondenterna och den information vi samlat in, vilket är 

väsentligt för att kunna se underliggande strukturer och mönster kring vår forskningsfråga. 
 

2.2.1 Intervjuguide 
De intervjuer vi har gjort är som tidigare nämnt strukturerade vilket betyder att vi har ställt 

samma fråga till samtliga respondenter utan följdfrågor. Intervjufrågor är baserade och 

utformade utifrån varje enskild teori för att lättare kunna koppla och jämföra respondenternas 

svar till teorierna. Esaiasson et al. (2007) menar på att intervjufrågorna ska undvika ett 

akademiskt språk för att skapa ett mer dynamiskt läge i intervjuerna som öppnar upp för 

längre svar. Därav har våra intervjuer formats utifrån ett enkelt språk som inte är 

svårförståeligt vilket i sin tur gör det möjligt för respondenterna att oförhindrat av språket svar 

på frågorna.  



	
9 

 

2.3 Urval 
2.3.1 Strategiskt urval 
Enligt Alvehus (2013) måste en mängd urval göras vid genomförandet av en studie. Om 

studien bygger på intervjuer menar författaren på att ett urval blir att välja ut respondenter. 

Alvehus fortsätter med att nämna att det första som bör funderas över är om man genom sitt 

urval överhuvudtaget kommer att få tag på den informationen man vill. Yin (2013) fortsätter 

detta med att mena på att man i det strategiska urvalet ska välja de respondenter som man tror 

kommer få mest relevant data från. Då studien utgår från ett artistperspektiv har vi valt att 

intervju artister, detta för att vi anser att artisterna har mest kunskap om sina egna egenskaper. 

Vi tror således att det är just via artister som vi kommer få den information och mest relevant 

data. Ett alternativ hade varit att intervjua folk som artisterna jobbar med, svårigheten blir då 

att människors relationer ser olika ut och vi kan inte vara övertygade om att dessa människor 

har upptäckt eller sett artistens alla egenskaper. Vi tror därför att vi inte hade fått en rättvis 

bild över artisters egenskaper. I studien så har vi då undersökt om självledarskap är en fördel 

för artisters karriärer. För att se om självledarskapet har varit till fördel i karriären så måste 

det finnas något slags mått på framgång för att artisterna i vårt urval ska vara relevanta för vår 

studie. Urvalet som vi anser är av störst relevans för att få den data vi vill är då artister som på 

något sätt kan ses som framgångsrika. Nedan presenteras vad vi anser är olika mått på 

framgång för artister. 

 

2.3.2 Mått på framgång 
För att enligt oss anses som en framgångsrik artist måste ett av nedan följande krav 

uppfyllas. 
 

Streams 

Vi anser att en parameter som kan avgöra huruvida en artist är framgångsrik eller inte är 

antalet streams per månad, alltså antalet lyssningar per månad. Vid valet av respondenter har 

vi valt att basera dessa siffror från streamingtjänsten Spotify. Användandet av siffror från 

Spotify beror på att de är den största streamingtjänsten i Sverige, där 97 % av alla som 

betalade för musik i Sverige under 2018 använde sig av Spotify (Internetstiftelsen 2018). Vi 

tror därför att de kommer att ge oss en rättvis bild över hur mycket lyssningar artisterna har 

per månad. Vi anser att över 50 000 streams per månad är ett mått på framgång i denna studie. 
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Fanskara/Följare på sociala medier 

Ett mått på framgång enligt oss är en artists fanskara. För att mäta en artists fanskara använder 

vi oss av följare på sociala medier, mer specifikt på Instagram. Anledningen till att vi väljer 

att kolla på just Instagram är då det är den mest växande plattformen bland sociala medier just 

nu (Internetstiftelsen 2018). Vårt mått på framgång när det kommer till följare på Instagram är 

10 000 följare. 
  
Uppmärksammade 

Ett krav som en artist, i vår studie, kan uppfylla för att ses som framgångsrik är om artisten är 

uppmärksammad i media. För att artisten ska ses som framgångsrik måste artisten tas upp i 

relevant media där uppmärksammandet är kring artistens artistverksamhet. Relevant media 

enligt oss är musiktidningar, musikmagasin, nöjesmagasin samt rikstäckande tidningar. 

  

Utmärkande priser 

En parameter som vi anser är en indikation på framgång är utmärkande priser eller 

nomineringar. För att artisten ska uppfylla detta krav måste priset eller nomineringen som 

artisten har fått vara kopplat till artisteriet och från en relevant prisutdelare. I vår studie är 

relevanta prisutdelare musikaktörer som IFPI, STIM, SKAP och Musikförläggarna. Dessa 

olika rättighets- och branschorganisationer som är av stor betydelse för artister, skivbolag, 

upphovspersoner samt musikförlag. Deras olika priser finns för att belysa artister och 

upphovspersoner som har åstadkommit någonting bra för musikbranschen under året som gått 

(Verksamt 2017). 

 

2.3.3 Respondenter 
• Albin Johnsén - Albin Johnsén är en Stockholmsbaserad artist. Han slog igenom år 

2014 med låten Din Soldat som toppade flera listor. I skrivande stund har Albin över 

400 000 streams per månad på Spotify. Mailintervju 2018-12-16 
 

• Danny Saucedo - Danny har varit aktiv artist sedan 2006 och har cirka 448 000 

streams per månad på Spotify och 343 000 följare på Instagram. Mailintervju 2018-

12-17 
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• Sanna Rahimic - Sanna går under artistnamnet Rahimic, i år vann hon SKAPS 

textförfattarpris. Uppmärksammad ett flertal gånger i både Kingsize Magazine och 

Gaffa. Telefonintervju. 2018-12-16 
 

• Mattis Grusell - Mattis är en artist från Kalmar, numera bosatt i Stockholm. I år tog 

han emot Stims textförfattarstipendium. Han har även skrivits om och 

uppmärksammats i Kingsize Magazine ett flertal gånger. Mattis hamnade även under 

2018 på “Topp 30 bästa urbana releaser” med sin EP i tidningen Gaffa. 

Telefonintervju. 2018-12-17 
 

• Erik Hörstedt - Erik går under artistnamnet Erk och är en hiphopartist från Umeå. Erik 

har i skrivande stund över 60 000 streams per månad på Spotify och 10 600 följare på 

Instagram. Telefonintervju. 2018-12-18 
 

• Lucas Nord - Lucas Nord släppte sitt debutalbum 2013 och har nu cirka 193 000 

streams per månad på Spotify. Telefonintervju. 2018-12-19 
 

• Johan Lukasson* - Johan är en artist från Stockholm som har fått stor uppmärksamhet 

i media. Han har även i skrivande stund över 70 000 streams per månad på Spotify. 

Telefonintervju. 2018-12-17 
 

• Amanda Bergman - Amanda Bergman är aktuell som soloartist men är även sångare i 

bandet Amason. Amanda har cirka 184 000 streams per månad på Spotify. 

Telefonintervju. 2018-12-18 
 

*Detta är en pseudonym, personen i fråga har valt att vara anonym i denna studie. 

 

2.4 Tolkning 
Alvehus (2013) menar på att kvalitativ forskning är tolkande forskning. Poängen med 

tolkningen är däremot enligt författaren inte att man själv som uttolkare enbart ska förstå utan 

blir snarare att bidra med en mer generell förståelse kring ett fenomen. Däremot kan det vara 

svårt att göra en helt neutral tolkning då vi ständigt bär på fördomar och förutfattade meningar 
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som vi som författare måste förhålla oss till under hela tolkningsprocessen (Westlund 2015). 

Däremot menar Ödman (2017) att tolkning är nödvändigt för att förstå vad som ligger bakom 

komplicerade handlingar. Ekholm och Fransson (1992) menar att om motparten vid en 

intervju är en främling finns risken att den som utför intervjun inte upptäcker att det som sägs 

kanske skiljer sig från vad som förväntades. Då vi har förkunskap kring musikbranschen kan 

vi som forskare ha förutfattade meningar kring artisters egenskaper. Således finns risk för att 

svar som skiljer sig från våra förutfattade meningar inte upptäcks. Då vi har genomfört 

intervjuer med främlingar i vår studie har detta varit av vikt att ha i åtanke vid utförandet av 

intervjuerna samt vid tolkningen av dessa. Så trots våra förkunskaper har vi i så stor mån som 

möjligt försökt att hålla oss objektiva till ämnet och våra respondenters svar.   

 

2.5 Vetenskapliga kriterier 
2.5.1 Validitet 
Validitet i forskningsstudier avser huruvida undersökningen har undersökt det som faktiskt 

ska undersökas. Det vill säga förhållandet mellan det som har mätts och det man ville mäta 

(Alvehus 2013). Ju närmare dessa två kommer varandra ju högre validitet har en studie. 

Bryman & Bell (2013) menar att validiteten handlar om en bedömning huruvida slutsatserna 

som framställts från en undersökning hänger ihop eller inte. Gummesson (2000) menar på att 

hög validitet ger studien en högre trovärdighet som i sin tur leder till en allt mer hållbar 

studie. Författaren menar vidare på att validiteten ställer höga krav på forskarna som utför 

studien då de kontinuerligt bör kontrollera att det som undersöks är inom rätt område och att 

syftet genomsyrar arbetet. 
  
Bryman & Bell (2013) menar att det finns två typer av validitet: intern samt extern validitet. 

Intern validitet rör frågor kring kausalitet. Den interna validiteten handlar således om 

huruvida en slutsats vars innehåll har ett kausalt förhållande mellan två eller fler faktorer är 

hållbar eller inte (ibid.). Bryman & Bell menar vidare att med intern validitet väcks alltså 

frågor kring hur pass övertygad man kan vara att den ena faktorn har påverkat den andra 

faktorn. I vår studie så undersöker vi ett yrke som präglas av konstnärliga individer, därav kan 

det finnas andra faktorer än just de egenskaper som vi undersöker som har påverkat artisters 

karriärer, det kan vara till exempel faktorer som talang eller tur. Däremot anser vi att en 

persons karriär kanske aldrig hade startat eller snabbt hade avslutats utan ett inre driv och inre 



	
13 

motivation. Därav anser vi att det finns en kausalitet mellan självledarskap och artisters 

karriärer. 
  
Extern validitet handlar enligt Calder et al. (1982) om överförbarhet. Huruvida ett resultat 

från en studie kan generaliseras i andra lägen än just den specifika undersökningskontexten. 

Som tidigare nämnt kan andra yrken som har förändrats eller vuxit fram ur digitaliseringen 

numera ses mer entreprenörspräglade. Vi anser att studiens resultat även då kan vara relevant 

för andra yrken som har förändrats och blivit allt mer entreprenörspräglade. 

 

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet, som även kan benämnas som tillförlitlighet, behandlar frågor kring huruvida 

resultaten från en studie blir detsamma om studien skulle genomföras på nytt eller om 

resultatet präglas av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman & Bell 2013). 

Alvehus (2013) beskriver således att reliabilitet ämnar sig åt huruvida en studies resultat är 

upprepningsbara. Hög reliabilitet menar författarna präglas av att en studie ska oberoende av 

en annan med hjälp av samma mätinstrument komma fram till samma forskningsresultat. För 

att få ett mätbart resultat har vi använt strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi ställer 

samma frågor till alla respondenter. Detta kan gynna reliabiliteten i vår studie då den kan 

genomföras på nytt med samma frågor. Just strukturerade intervjuer anser vi då ökar 

reliabiliteten i jämförelse med ostrukturerade eller semistrukturerade där följdfrågor och 

diskussioner skulle kunna variera stort. Det finns däremot en risk att intervjun med samma 

respondent kan ge olika typer av svar beroende på individen som intervjuar (ibid.). Det kan 

till exempel handla om att respondenten kanske känner sig mer eller mindre bekväm med 

olika personer, eller att respondenten har en annorlunda jargong med olika intervjuare 

beroende på till exempel kön eller ålder. Förutsättningarna för vår studie kan även påverkas 

då vi undersöker en snabbt föränderlig bransch, bland annat på grund av den digitala 

utvecklingen som sker i samhället, vilket kan påverka resultatet om studien skulle genomföras 

igen.   

 

2.6 Metodreflektion 
2.6.1 Reflektion kring författarna 
Generellt kan deduktion i kvalitativa forskningar ses problematiskt på grund av 

tolkningsprocessen. Kritiken säger att det blir svårt att påstå att en tolkning görs oberoende av 
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forskaren (Alvehus 2013). Med det menas att det är oundvikligt att tolka helt objektivt vid 

kvalitativa deduktiva studier. Ekholm & Fransson (1992) menar på att författarens bakgrund, 

förväntningar och förkunskaper påverkar hur respondenternas svar uppfattas. Då vi som 

författare även är studenter med en inriktning mot musikbranschen besitter vi en del 

förkunskaper kring artistyrket och kan därför ha förutfattade meningar som kan påverka både 

våra intervjufrågor men också vår tolkning av dessa frågor. 

 

2.6.2 Reflektion kring respondenterna 
Även om intervjuer är ett effektiv redskap till att undersöka ett fenomen på, så tillkommer en 

del svagheter inom metoden. Risken blir således att respondenterna inte säger det dem gör 

eller enbart visar en del av sanningen, vilket kan leda till att bilden de påvisar blir begränsad 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Vidare förklarar även författarna att somliga 

respondenter kan ta tillfället i akt att utnyttja intervjun som ett identitetsskapande där de har 

möjlighet att välja hur de vill framstå. Eftersom våra intervjuer bygger på frågor om huruvida 

respondenterna besitter särskilda egenskaper eller inte, finns risken för att de säger hur de vill 

uppfattas istället för hur de faktiskt är. Men chansen finns även att respondenterna har en 

bristande självinsikt och därför är övertygande om att de kanske besitter en del egenskaper 

som de egentligen inte har. Däremot menar Esaiasson et al. (2017) att respondenter som inte 

har någon koppling till den som gör intervjun har lättare att öppna upp sig. Det vill säga att 

intervjuer som görs med främlingar tenderar att bli bättre än om de görs med vänner.  

 

2.6.3 Reflektion kring resultatet 
Inom kvalitativa metoder är det som sagt en stor frihet angående intervjuerna som genomförs, 

och att använda sig av en ostrukturerad eller semistrukturerad intervju ger chans till 

följdfrågor, vilket kan bidra till ett större djup (Alvehus 2013). Att fånga ett djup vid 

strukturerade intervjuer kan således vara ett problem, då det inte ger chansen till följdfrågor. 

Då studien har en deduktiv ansats där vi har prövat en teori ansåg vi det mer relevant att hålla 

oss till en strukturerad form vid intervjuerna för att få jämförbara svar från våra respondenter. 

Däremot vid undersökning av en större grupp kan det bli svårt att resultatet generaliseras för 

hela gruppen. De åtta artister som vi har intervjuat i vår studie får ses som representativa för 

resterande artister. Då vi har intervjuat en bråkdel av vårt studieobjekt kan det bli svårt att 

generalisera resultatet till hela gruppen artister i den svenska musikbranschen som är födda 

efter 1961. Vi vet att vårt undersökningsobjekt var svårtillgängligt, därav har två av våra 
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intervjuer gjorts via e-mail och resterande via telefon. Detta skulle kunna ha påverkat vårt 

resultat då vi inte är lika närvarande som om vi hade träffat respondenterna. Ett större urval 

hade även kunnat påverkar resultatet, som nämnt tidigare är det en frågan om tillgänglighet. 

Vi hörde av oss till 59 personer för intervju där endast åtta personer ville eller kunde vara 

med. Vår strävan var att våra respondenter skulle vara lika många män som kvinnor vilket vi 

inte hade, detta skulle kunna ha gett ett annat resultat än det vi fick. Då studien gjordes under 

begränsad tid så anser vi att en större och mer omfattande studie skulle behövas för att få ett 

mer generaliserat resultat. 
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3. Teoretiska kategorier och Empirisk prövning  
Nedan presenteras de teoretiska kategorierna som studien utgår från som efter varje kategori 

varvas med empirisk prövning och analys. Studien är inspirerad av den vetenskapliga artikeln 

Self-Leadership: A Process for Entrepreneurial Success (D´Intino et al. 2007). 

 

3.1 Självledarskap  
Manz (1986) utvecklade självledarskap som teori baserat på den tidigare teorin Self-

management. Manz ansåg att Self-management teorin inte var tillräcklig och ville därför 

skapa en mer omfattande teori som bygger på sitt eget inflytande på sig själv. Manz och Sims 

(2001) menar att syftet med självledarskap är för individer att skapa förmågan i att vara sitt 

eget inflytande. Genom att erhålla ett inflytande till sig själv har man sedan förmågan att 

kunna motivera sig själv till att utföra sina uppgifter. Författarna menar vidare att det därför är 

ett särskilt bra redskap i svårare situationer och uppgifter. För att öka sin egen effektivitet är 

tanken med självledarskap att följa ett antal strategier bestående av tre kategorier. Dessa är, 

beteendefokuserad strategi, naturlig belöningsstrategi, samt konstruktiva tankemönster 

(ibid.).   

 

Passionen driver karriären  

Som tidigare nämnt så är förmågan att kunna leda sig själv fördelaktigt då det möjliggör en 

effektivisering av sig själv, särskilt vid uppgifter som kan kännas jobbiga eller tråkiga. Vid 

dessa situationer är det väsentligt att veta hur man kan motivera sig själv till att ta sig igenom 

dessa uppgifter. Däremot kan vi tolka det som att de positiva aspekterna till artisteri tar över 

de negativa, då respondenterna generellt berättade om de positiva aspekterna kring deras jobb. 

Den främsta drivkraften hos respondenterna är inte en ekonomisk vinning, utan istället att 

man får möjligheten till att syssla med det man älskar. Det var just den aspekten som 

genomsyrade svaren vi fick och att motivationen sitter i glädjen kring det man sysslar med. 

Svaren tyder även på att ett känslomässigt utlopp är viktigt. Att kunna förmedla det man 

känner och ”sprida det budskap jag har i hjärtat” (Danny Saucedo 2018). Albin Johnsén 

(2018) beskriver ett ögonblick som han menar inte går att hitta någon annanstans än i studion 

eller vid en livespelning. Han menar att det är den känslan som motiverar och den känslan 

man strävar efter. Svaren vi fick tyder därför på att artister är känslostyrda individer. Utifrån 

undersökningen kan vi se att artister verkar drivas av känslor, har en passion för det de gör 
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och att de vill förmedla en känsla. Det är däremot svårt att se om drivkraften och 

motivationen handlar om deras egna inflytande på sig själva, då musiken är det som ger dem 

motivationen till att fortsätta och det är kärleken till musiken och glädjen till att de får jobba 

med det de älskar som driver deras artisteri framåt. Om passionen till det de sysslar med inte 

finns där, skulle utfallet förmodligen se helt annorlunda ut än vad det gör. Eftersom 

motivationen främst styrs av en känsla av att man gillar något, eller mår bra av något, är det 

svårt att se hur det skulle vara om passionen försvann.  

 

Det var även en del respondenter som menar att den utveckling de ser inom sitt artisteri är 

motiverande. Att se att man blir bättre och bättre varje år är motiverande till att fortsätta vilja 

jobba med det man gör. Däremot blandades ord som erkännande och att bli något där de 

pratade om utveckling och att förmedla något, vilket vi kan tyda som att ha något form av 

behov av bekräftelse från andra. Respondenterna kan förmodligen se sin egen utveckling 

genom kvalitet på musiken de skapar men kanske mäter de även den respons de får från andra 

i samband med sin utveckling. Den känsla som Albin Johnsén (2018) berättade om på 

livespelningar, byggs förmodligen en hel del på att han känner en bekräftelse från ett 

publikhav.  

 

3.2 Strategier 
3.2.1 Beteendefokuserad strategi 
Första steget till att uppnå ett bra självledarskap handlar om att reflektera över sig själv, då 

strävan ligger i att skapa en medvetenhet till sitt egna beteende (Manz & Sims 1980). För att 

skapa en medvetenhet hos sig själv, och eliminera ineffektivt beteende, bör man tänka på 

några faktorer som kan hjälpa till att skapa ett självledarskap. Genom att utöva 

beteendefokuserad strategi, uppmuntrar man till ett mer positivt beteende, och samtidigt som 

man försöker reducera oönskade beteende, kan man då finna framgång (D´Intino et al 2007).   

 

Självobservation 

Till att börja med, kan det vara en god idé att observera sitt egna redan existerande beteende 

och se hur, varför och när man beter sig på särskilda vis. Detta steg bör vara det första för att 

skapa en förståelse hos sig själv kring sitt egna tankemönster, och se vad som behövs 

förändras för att kunna effektivisera sitt beteende (Manz & Sims 1980).  
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Vem är jag? 

Precis som att en ägare och chef bör reflektera och observera hur företaget framställs för sina 

intressenter behöver även en artist göra detsamma. Mattis Grusell (2018) förklarar att 

musikbranschen är speciell då man är sitt yrke konstant. En artist är alltså sitt företag, precis 

som en entreprenör. Därför är det av större vikt att en artist reflekterar över sitt beteende, inte 

enbart när de aktivt jobbar som artist, när de till exempel står på en scen eller skapar musik, 

utan även när de kommer hem, då personen är kopplat till företaget konstant. I ett företag med 

fler anställda, bör man absolut reflektera kring hur man framställer sig själv, då man kan 

identifieras till företaget. En person som till exempel arbetar på Volvo kan identifiera sig som 

en medarbetare som arbetar på Volvo och blir en stor del av ens identitet. Men däremot är det 

inte lika viktigt att reflektera över ens personliga tankar och ageranden då man inte är sitt 

företag till skillnad från en entreprenör, eller artist. En ”vanlig” anställd på ett stort företag har 

möjlighet att släppa tankar på arbetet när de kommer hem,  och en ny identitet skapas. Den 

person du är hemma. Detsamma gäller dock inte alltid för artister då de aldrig riktigt klockar 

ut, och måste därför reflektera över sitt agerande konstant. Det är därför inte så förunderligt 

att samtliga respondenter svarade ja på om de reflekterar och observerar kring deras agerande 

inom deras jobb som artist. Detta tyder på ett bra första steg kring självledaregenskaper, då 

Manz & Sims (1980) menar att en bra självobservation kan hjälpa en individ till att eliminera 

ineffektivt beteende och undvika att sätta käppar i sitt egna hjul.  

 

Många av respondenterna ger intrycket av att det är viktigt att vara försiktig kring hur man 

agerar och reagerar, speciellt idag och därför viktigt att reflektera över det. Det tror vi kan ha 

att göra med att de alltid är på jobbet, men även för att det är en oförutsägbar bransch, där ett 

felsteg kan leda till ett bakslag för artistens karriär. Därför ser några av respondenterna 

självobservation som ett tillfälle att se vad som kan förbättras hos sig själv och hur man kan 

agera annorlunda om något gått fel. Genom att se vad som kan utvecklas, har artisten då 

möjlighet att komma längre i den hårt konkurrerande bransch de befinner sig i.  

 

Egna uppsatta mål  

Enligt Latham & Locke (1991) är det möjligt att öka sin prestation genom att sätta upp 

specifika och utmanande mål för sig själv. Manz & Sims (1980) menar även att genom 

måluppfyllelse, tenderar man att lättare sträva efter att sätta upp fler mål genom förstärkta 

egenskaper vid måluppfyllelse.  
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Vad är ett mål? 

”Ju tydligare jag visualiserar målen och detaljerna kring det desto lättare når jag dem” (Danny 

Saucedo 2018). Majoriteten av respondenterna sätter upp mål direkt eller indirekt och somliga 

ser även en dröm som ett slags mål. Det var en del respondenter som ansåg att de inte satt upp 

mål då de antingen ansåg att ens vardag är för oklar kring vad som behövs göras, eller att de 

inte vill sätta upp förväntningar som de inte kan nå upp till. Dessa individer kanske präglas av 

ett mer ostrukturerat liv på grund av att de styrs mycket av känslor, både yrkesmässigt men 

även som personer. Det kanske är svårt att veta när de kan känna något som kan skapas till en 

text i en låt eller försöka tvinga fram en känsla som inte finns där. Men en annan påverkan 

kan även vara människor runt omkring som är oförutsägbara att arbeta med då faktorer i 

musikbranschen kan förändras fort. Däremot bör det egentligen inte hindra en person till att 

försöka sätta upp mål ändå, eftersom Latham & Locke (1991) menar att det kan vara 

prestationsökande att sätta upp mål. Många av respondenterna nämnde däremot att de ser en 

belöning i att få syssla med det de gör och ett musiksläpp kan vara en belöning i sig. Detta 

anser vi kan ses som ett mål, då somliga respondenter förklarar att när de till exempel släpper 

en låt, känner att de direkt vill göra mer musik. Detta anser vi kan jämföras med känslan kring 

måluppfyllelse, då den känslan kan generera till att man vill sätta upp fler mål.   

 

Belöna sig själv  

Att ge sig själv uppskattning och belöning för ett bra arbete eller ett avklarat mål, gör att man 

kan få styrka till att fortsätta, särskilt vid uppgifter och mål som kanske inte är något man 

tycker om. Belöning kan till exempel bestå av att ge mental uppskattning till sig själv, eller 

belöna sig själv i form av något materiellt eller en resa (D´Intino et al. 2007).  

 

Belöningen sitter i processen 

Vid denna punkt fick vi en aning delade svar från respondenterna. En del ansåg att belöningen 

sitter i processen av att göra musik eftersom att det är musikskapandet som gör dem lyckliga, 

vilket gör dem ivriga till att påbörja nästa projekt direkt efter ett avklarat. Så trots att ingen 

konkret belöning ges, så belönar de sig själva i att få syssla med det de älskar. De andra 

respondenterna tycker att det är väldigt viktigt med att belöna sig själv för att må bra. Det kan 

antingen vara en mental belöning i form av en klapp på axeln, eller något materiellt som en 
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god middag eller en present till sig själv. På så sätt kan vi tolka att samtliga respondenter 

egentligen belönar sig själva, men att belöningen ser olika ut.   

 

Kritisera sig själv   

Genom att analysera negativa beteenden och misslyckanden, kan vi sedan ge oss själva 

feedback och konstruktiv kritik, för att sedan kunna omforma våra negativa beteenden och 

mönster (Manz & Sims 2001). Däremot är det viktigt att inte vara alltför kritisk då för mycket 

“bestraffning” till en själv istället kan vara skadligt för prestationen (ibid.).  

 

Var inte så hård mot dig själv 

Generellt i svaren så framstår respondenterna som en aning självkritiska. Detta kan eventuellt 

grunda sig i någon form av behov att bli bekräftad både av sig själv men även av andra. Det 

finns både negativa och positiva aspekter till självkritik. Att se över vårt beteende och 

kritisera det som är negativt hos oss själva är visserligen bra, för att kunna förbättras. Däremot 

bör man vara försiktig med att vara för hård mot sig själv då det istället kan leda till en ond 

spiral i sitt psyke. Det finns även en risk att artister får en hel del hat riktat till sig, vilket kan 

vara svårt att ignorera, då människor kanske tenderar att generellt höra kritiken starkare än 

berömmet. Därför är det särskilt viktigt att kunna göra skillnad på konstruktiv kritik till sig 

själv eller att skapa ett skadligt beteende till sig själv. Däremot var samtliga respondenter 

medvetna om de tyckte de var lite väl självkritiska till sig själva, vilket ändå visar att de 

tänker på det och kan ses som att de förmodligen intalar sig själva att inte vara för 

självkritiska och istället se det som ett sätt att utvecklas på.  

 

Planera sin omgivning 

Denna faktor handlar om att planera för kommande situationer som kan uppstå kring sin 

omgivning innan ett projekt påbörjas, för att öka sin effektivitet och uppmuntra till ett mer 

uppbyggande beteende och samtidigt reducera destruktivt beteende. Det kan till exempel 

handla om att arrangera om möbler för att inte distraheras av en kollega eller stänga sin dörr 

till kontoret för att främja effektivitet och stimuli (Manz & Sims 1980).  
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Hitta inre frid  

Alla respondenter ansåg att omgivning var viktig till att skapa koncentration till sitt arbete, 

men däremot var tolkningen kring omgivning skiljande hos de olika respondenterna. Somliga 

pratade om att den fysiska omgivningen var viktig. För några var det viktigt att det var rent 

omkring sig, eller att man placerade sig själv någon annanstans än hemma för att inte 

distraheras, men även i en miljö där man trivs och får ett lugn i sig för att kunna öka sin 

kreativitet.    

 

”Jag gillar naturen, och på sommaren kan man ju bara sätta sig i någon 

 skogsglänta och skriva på någon låt” – Erik Hörstedt (2018) 

 

Många respondenter pratade även om människorna runt omkring. Det är viktigt med 

människor de trivs med, förmodligen för att en artist måste öppna upp sig, visa sig sårbar och 

vara personlig i processen av att göra musik. Men människorna i artistens omgivning kan 

även finnas där för stöd vid självtvivel eller i svårare situationer och arbetsuppgifter. Sanna 

Rahimic (2018) berättade även om behovet av att få en bekräftelse på att det man gör är bra, 

vilket då är fördelaktigt med människor i sin omgivning som kan vara uppmuntrande men 

även ge utrymme för ärlighet och konstruktiv kritik. Danny Saucedo (2018) berättade även 

om att den inre omgivningen var viktig. Om man är stark mentalt, är omgivningen runt 

omkring kanske inte lika viktig, då man är stark nog att koppla bort distraktioner, även om en 

stilla omgivning däremot hjälper. Detta tyder på att dem medvetet kan placera sig i en 

situation som är bra för de och deras arbete. Däremot tror vi det viktigaste är att ha ett stark 

mentalt inre för att kunna vara förberedd på oförutsägbarhet och svåra situationer och 

uppgifter.  

 

3.2.2 Naturlig belöningsstrategi  
Denna strategi syftar till att skapa motivation till uppgifter genom att finna de delar som är 

givande till en uppgift. Det finns två primära belöningsstrategier för att motiveras till en 

uppgift. Den första innebär att försöka hitta delar av uppgiften som är mer trivsamma, vilket 

gör att uppgiften tenderar att blir mer givande. Den andra strategin handlar om att försöka 

bortse de tråkiga aspekterna av en uppgift, och fokusera på de som är naturligt givande istället 
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(Manz & Sims 2001). Genom att ändra sitt fokus från det tråkiga i uppgifter och istället 

fokusera på det som är givande med dem, finns möjlighet till att skapa en känsla av bedrift 

och ökad prestation, vilket kan skapa en inre motivation (ibid.).  

 

Kan du hjälpa mig?  

Ett mått på bra inre motivation är huruvida man handskas med jobbiga moment och uppgifter 

och hitta belöningen i det jobbiga istället för att ge upp. Några av respondenterna visade på 

god förmåga till inre motivation och att hitta värdet i det de gör, i form av inre pepp eller att 

jobba hårdare för att nå dit man vill. Men det var även många som var i stort behov av andras 

stöd eller att kunna bolla idéer med någon man litar på, snarare än att lösa det själva och lita 

på sin egen inre motivation. Visserligen kan det vara en god idé att ta stöd och råd från andra 

människor för att få nya infallsvinklar och perspektiv. Däremot är det även viktigt att kunna 

motivera sig själv till att ta sig igenom svåra moment och inte enbart förlita sig på andras stöd. 

Behovet av andra människor och dess bekräftelse i respondenternas liv är markant, och visar 

den osäkerheten som kanske finns hos de som är sitt jobb och kanske arbetar mycket ensam. 

Men hittar man sitt sätt att motiveras på och utnyttjar det vid behov för att ta sig igenom 

svårare uppgifter kan artisterna i fråga ändå använda det till dess fördel.   

 

3.2.3 Konstruktiva tankemönster 
Denna strategi handlar om att försöka ändra sina tankemönster från begränsningar till 

möjligheter. Genom att ha ett möjlighetstänk, kan fördelar som större kreativitet och 

innovation utvecklas och leda till en mer positiv påverkan på ens prestation (Manz & Sims 

2001). En gynnas av att se över sina tankemönster och sortera ut de irrationella beteendet, och 

byta ut det till ett mer konstruktivt tankemönster, vilket inkluderar förmågan till mental 

fantasi, och positiva inre dialoger (ibid.). De konstruktiva tankemönstren innebär en analys 

över sina egna tankar och det vi intalar oss, och genom att analysera våra inre dialoger, kan vi 

enklare få bort negativa tankemönster, och byta ut mot mer positiva dialoger till oss själva 

(ibid.). Författarna säger även att de personer som visualiserar framgångsrika prestationer 

innan uppgiften eller aktiviteten ägt rum, har större chans till att faktiskt prestera 

framgångsrikt när uppgiften eller aktiviteten infinner sig.  
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Prata med dig själv  

Hat är vanligt förekommande till artister och genom att få hat i olika former riktat mot sig, 

kan vara svårt att hantera och inte låta det påverka en. Hat kan leda till självtvivel och göra att 

man tappar tron till sig själv. Däremot förhåller sig samtliga respondenter sig bra till hat. En 

del upplever det inte mycket överhuvudtaget, men när dem gör det, så hanterar de det bra och 

tar det inte personligt. Resterande menar att det är viktigt att inte låta det påverka en. Något 

som hjälper en att hantera hat och tvivel är däremot förmågan att kunna prata med sig själv 

genom inre dialoger, för att kunna se över vad hatet kommer ifrån och sedan kunna resonera 

förnuftigt och inte låta det påverka en. Samtliga respondenter menar att det sker inre dialoger 

hos de själva, men att de kan skifta från positiva och negativa. De positiva inre dialogerna hos 

respondenterna kan till exempel vara pepp till sig själv eller drömmar de vill nå.   

 

Negativa inre dialoger kan leda till självtvivel och göra att man begränsar sig själv och är 

något som bör undvikas enligt Manz och Sims (2001). Däremot hittade samtliga respondenter 

olika vis till att hantera de negativa tankar som kan uppstå. Många menade att fysisk aktivitet 

eller aktiviteter som innebär koncentration var en effektiv metod till att eliminera eller minska 

de negativa tankar de ibland får. Andra menade att meditation var en bra källa till att ändra 

inställning och att aktivt intala sig själv positiva saker istället. Genom att aktivt ändra 

tankemönster och byta ut de negativa mot positiva tankar kan generera till att det till slut blir 

inlärt, vilket innebär att man inte längre måste aktivt tänka positivt på samma sätt då det 

kommer mer naturligt. Sedan var det även några av respondenterna som antingen ifrågasatte 

varför tankarna uppstod och varifrån de negativa tankarna kom ifrån, för att kunna bearbeta 

dem. Därefter kan man acceptera de negativa tankarna för att sedan kunna släppa taget om 

dem. På så vis kan mer konstruktiva tankemönster uppstå och eliminera kritiskt tankemönster.  

 

Manz och Sims (2001) menar att möjlighetstänk kan leda till större kreativitet och innovation. 

Däremot finns redan en naturlig kreativitet överlag hos artister, men kan givetvis utvecklas 

genom visualisering och genom att eliminera negativitet.  Alla respondenter förutom två 

visualiserar sina projekt innan det ägt rum, vilket tyder på ett bra möjlightestänk som kan leda 

till framgångsrika projekt. De två som inte gör det, är rädda för att få upp förhoppningar som 

inte mäts med utfallet, men berättar även att de kan fantisera kring ett projekt och visualiserar 

processen som rolig, vilket ändå tyder på ett relativt bra möjlighetstänk.  

 



	
24 

3.3 Motivationsfaktorer 
3.3.1 Samspelet mellan arbete och fritid 
Work-life balance är en teori som blivit allt mer omtalad, framförallt i dagens samhälle där 

gränserna mellan arbetsliv och fritid allt mer har suddats ut (Adisa et al. 2017). Work-life 

balance förklaras av Clark (2000) som en tillfredsställande och välfungerande situation både 

på arbetet och hemma utan någon konflikt mellan dessa. D’Intino et al. (2007) menar att en 

obalans mellan arbete och fritid ofta förekommer hos unga arbetare som jobbar på att etablera 

sin karriär. Vidare säger de att tiden som de unga, karriärsdrivna arbetarna spenderar på 

arbetet ofta ökar allt eftersom, vilket i slutändan leder till stress då obalansen blivit för stor. 

Men att spendera mycket tid på arbetsplatsen behöver inte betyda att mer arbete blir gjort 

(ibid.). D’Intino et al. (2007) konstaterar att färre spenderade timmar på arbetsplatsen, ofta 

ökar effektiviteten. 

 

Det finns olika faktorer som kan ha en positiv inverka på en persons work-life balance, bland 

annat säger Neck et al. (2000) att fysisk aktivitet leder till en bättre arbetssituation då 

produktiviteten, psykiskt välmående och prestationen på arbetet ökar. En annan faktor som 

påverkar hur en person upplever balansen mellan arbete och fritid är om man anser sitt jobb 

vara tilltalande och roligt. D’Intino et al. (2007) menar att man genom att använda sig av 

självledarskapsstrategier, såsom naturlig belöningsstrategi, kan en entreprenör ”bygga in” 

tillfredsställande egenskaper i arbetet, för att på så vis skapa en bättre work-life balance. 

Istället för att skapa nya egenskaper, kan man också få bra work-life balance genom att välja 

att fokusera på de naturligt givande aspekterna som arbetet redan innefattar (ibid.). Genom att 

använda sig av dessa strategier kan en individ skapa sig en arbetssituation som ofta leder till 

flow, vilket i sin tur leder till att man känner sig tillfredsställd och nöjd både i sitt arbete och 

sin fritid (ibid.). 

 

När är jag artist och när är jag bara jag? 

Vad som orsakar stress och hur man påverkas av stressen är såklart väldigt individuellt, men 

D’Intino et al. (2007) menar att man genom att använda sig av självledarskapsegenskaper kan 

en entreprenör sätta upp strategier för att underlätta sin balans mellan arbetsliv och fritid. 

Genom att vara medveten om sina egna begränsningar och hur dessa påverkar ens karriär kan 

man också göra något åt det (ibid.).  
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Majoriteten av de vi pratat med tycker sig uppleva svårigheter med att balansera vardag och 

jobb. Detta framförallt på grund av att de anser att det inte finns någon gräns mellan vilka de 

är som artister och vilka de är som privatpersoner, då allt smälter samman. Det finns dock en 

skillnad på hur de upplever obalansen mellan arbete och fritid. En del tycks se det som något 

negativt och som en psykisk påfrestning medan andra verkar tycka att denna obalans är en del 

av artistyket och upplever därför inga problem. Vi kan dock urskilja ett mönster hos våra 

respondenter som visar på att alla tycker att rutiner och struktur kan underlätta deras arbetsliv, 

men flera konstaterar ändå att de ser fler fördelar än nackdelar med att kunna styra sin tid och 

jobba när de själva vill. 

  

”Alla mår bättre av lite struktur. Jag skulle definitivt behöva mer av 

 det men jag älskar mitt ostrukturerade arbetsliv” – Danny Saucedo (2018) 

  

Överlag tycks de som har längre erfarenhet av branschen vara mer nöjda över sin situation, 

vilket kan kopplas till det som D’Intino et al. (2007) uttrycker kring unga arbetare och deras 

obalans mellan arbetslivet och fritiden. De menar, som tidigare nämnt, att unga arbetare som 

är i etableringsfasen av sin karriär ofta spenderar väldigt mycket tid på arbetet och en 

ohälsosam obalans mellan arbete och fritid kan då leda till stress. Att artisterna ändå väljer att 

fortsätta med musik trots att de upplever stress tror vi kan bero på att de har så stor passion för 

musiken, vilket kan ses som en naturlig belöningsstrategi. Med detta menar vi att det finns 

inbyggda egenskaper i deras arbete som de kan se som tillräckligt belönande och roligt att den 

stress de känner blir av mindre vikt. Något som vi kommer komma in på lite senare är flow, 

vilket är ett tillstånd som till exempel kan uppstå när en person upplever full koncentration 

och sluter ute alla störande distraktioner runt omkring sig. Det visade sig att majoriteten av 

våra respondenter ofta kommer in i ett flow, vilket också kan vara en anledning till att flera av 

dem upplever att de trivs med sin work-life balance. 

  

Att veta sina egna begränsningar är något som verkar vara ganska individuellt hos de vi pratat 

med. De flesta verkar vara medvetna om att de skulle må bättre av rutiner och struktur, men 

säger att de tycker att det är svårt att utveckla rutiner då deras arbete ofta innebär så 

oregelbundna arbetstider. Amanda Bergman (2018) säger till exempel att hon ofta går in i 
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väggen och bränner ut sig, vilket tyder på att hon inte är medveten om sina egna 

begränsningar. Lucas Nord säger däremot att han tidigare trodde att han mådde bra utav 

oregelbundna tider och ett liv utan struktur, men har kommit till insikt att han mår bättre när 

han har rutiner att följa. Detta visar på att han har blivit medveten om sina begränsningar. 

Men som tidigare nämn så verkar detta vara olika från artist till artist. 

 

3.3.2 Lycka och “Flow”  
Enligt D’Intino et al. (2007) är känslan av lycka en annan viktig del av entreprenörskap. De 

menar att entreprenörer kan ha olika inställning till situationen de befinner sig i, vissa tycks 

alltid vara glada och tillfredsställda medan andra framstår mer nedstämda, otillfredsställda 

och verkar alltid vara på helspänn. Många entreprenörer tycks tro att lycka och nedstämdhet 

är tillstånd man inte har någon kontroll över, men forskning visar att lycka främst handlar om 

hur man interagerar med omvärlden snarare än i vilken situation man befinner sig i (ibid.). 

Genom att ändra sin uppfattning om omvärlden man befinner sig i, menar Seligman (2007) att 

man kan öka sin känsla av lycka. Han har identifierat 24 olika styrkor som alla människor 

besitter, om än i olika grad. Dessa styrkor är bland annat kreativitet, humor och envishet.  Han 

säger att en entreprenör genom att identifiera sina främsta styrkor, rutinmässigt kan utnyttja 

dessa för att skapa sig en unik identitet och på ett positivt sätt interagera med omvärlden. 

 

Csikszentmihalyi är en av de främst forskarna inom positiv psykologi, och har lagt en stor del 

av sitt liv på att forska kring de positiva delarna av livet och vad det egentligen är som gör 

människor lyckliga (Csikszentmihalyi 1990). Han utvecklade ordet ”flow”, som kan beskrivas 

som något en människa upplever vid full koncentration, där man utesluter alla störande 

moment och får en känsla av att allt runt omkring upphör att existera. Samtidigt försvinner 

ens tidsuppfattning, man blir fylld av en känsla av eufori och får på så sätt en belöning inifrån 

(ibid.) Denna belöning menar Csikszentmihalyi (1990) känns mer äkta än beröm och belöning 

som man får av andra. Flow uppstår enklast när man har ett tydligt mål, där man får snabb 

återkoppling på arbetet man genomför samt att arbetet är utmanande så till den grad att den 

varken känns för lätt eller för svår (D’Intino et al. 2007). När det gäller entreprenörer så 

menar Csikszentmihalyi att de kommer finna lycka när de fokuserar på nuet och själva 

uppbyggandet av karriären, snarare än att försöka passa in i en social norm eller hela tiden 

förvänta sig belöningar från andra för sitt arbete. 
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D’Intino et al. (2007) säger i sin rapport att entreprenörer kan kontrollera sina känslor och 

skapa situationer där de ofta upplever lycka dels genom att använda sig utav Seligmans 

strategi om att identifiera och utveckla sina främsta styrkor, och dels genom att skapa en 

arbetsmiljö där man ofta kan komma in ett flow. Vidare menar de att en entreprenör med 

hjälp av självledarskapsegenskaper enklare kan åstadkomma dessa stadier av lycka. Till 

exempel menar de att man kan använda sig av självledarskapsfaktorn självobservation för att 

analysera kring och bli medveten om vilka ens främsta styrkor är. Ett annat exempel är att 

entreprenörer med hjälp av att sätta tydliga personliga mål, vilket också är en faktor för 

självledarskap, enklare kan skapa tydliga mål för att oftare uppnå ett stadie av flow 

(ibid.).  Naturlig belöningsstrategi, som är en del av faktorerna som självledarskapsteorin 

innefattar, kan också hjälpa en entreprenör att uppnå lycka och flow i sitt arbete, då denna 

strategi innebär att man ”bygger in” sådant som man själv finner roligt och belönande i 

arbetet. Vidare säger de att positiva inre dialoger, att identifiera och ersätta irrationella och 

dysfunktionella tankegångar samt att öva sin mentala förmåga kan leda till en mer optimistisk 

tankebana i processen av att bygga upp sitt entreprenörskap. (D’intino et al. 2007)    

 

Kreativiteten flödar 

Vi frågade våra respondenter om de hade några personliga styrkor och om de i sådana fall 

medvetet brukar utnyttja dessa styrkor. Alla de vi pratat med tyckte sig ha åtminstone ett par 

personliga styrkor, såsom humor, intuition, kreativitet, empati och tålmodighet. Vi fick också 

ett samstämmigt ja på frågan om de medvetet utnyttjar dessa styrkor, vilket stämmer överens 

med det faktum att de flesta också reflekterar och observera kring hur de själva reagerar och 

agerar inom sitt arbete. Detta visar på att de sitter inne på självledarskapsegenskapen 

självobservation, och genom att utnyttja deras styrkor så skapar de en bättre förutsättning 

inom sitt yrke som artist. Något som också har nämnts i ett par av de intervjuer vi haft är att 

respondenterna med tiden har lärt sig att utnyttja sina styrkor, vilket kan tolkas som att de har 

självinsikt och är medvetna om att de har något att vinna på att utnyttja styrkorna.    

  

Våra respondenter fick också frågan om de brukar komma in i ett flow, och där fick vi lite 

blandade svar. De allra flesta kommer in i ett flow när de ska skriva musik och får vara 

kreativa, men vissa verkar behöva anpassa sin situation och miljö för att kunna uppnå flow 
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medan andra verkar kunna komma in i ett flow utan några speciella adaptationer av sin 

omgivning. Erik Hörstedt (2018) säger bland annat att ”… man kan väl som försöka planera 

för också genom goda förutsättningar och miljö och sömn och mat och sådär”. Att vara 

medveten om att man behöver anpassa sin arbetsmiljö för att komma in i ett flow, visar på att 

man besitter självledarskapsegenskaper. De flesta av respondenterna vi pratat med har haft 

passion för det de gör, och motiveras till att fortsätta jobba med musik eftersom de älskar att 

skapa och spela musik. Detta kan innebära att det finns inbyggda egenskaper i deras arbete 

som de finner roligt och belönande. Till exempel säger Albin Johnsén (2018) att ”Belöningen 

är till viss del att jag får jobba med det jag gör”. Denna typ av inbyggda egenskaper menar 

alltså D’intino et al. (2007) kan hjälpa en entreprenör att uppnå flow. Optimism verkar också 

vara en gemensam nämnare hos våra respondenter, vilket vi kommer in på mer lite senare, 

och de flesta verkar också överlag ha ett positivt tankemönster, vilket är till fördel för att 

komma in i ett flow. 

  

Någon som är intressant, som talar emot teorin som vi beskrivit tidigare, är att majoriteten av 

de vi pratat med inte fokuserar så mycket på nuet, utan beskriver att de har större fokus på 

framtiden eller det som har inträffat tidigare. På liknande sätt så verkar flera av de vi pratat 

med inte ha konkreta mål som de sätter upp för sig själva, vilket enligt D’Intino et al. (2007) 

också är viktigt för att ofta komma in i flow. Detta tror vi kan bero på att deras passion och 

kärlek för musiken är så mycket viktigare än uppsatta mål, såsom att nå ett visst antal streams 

på streaming-plattformar eller tjäna en viss summa pengar. Denna passion kanske är 

tillräckligt belönande för att flow ska uppstå trots att de inte fokuserar på nuet eller har tydliga 

mål uppsatta för sig själva. Det vi tidigare nämnt att Albin Johnsén (2018) anser att en del av 

belöningen är att han får jobba med det han gör, går att koppla till Csikszentmihalyis (1990) 

tanke kring att entreprenörer kan finna lycka om de inte hela tiden förväntar sig belöning från 

andra för sitt arbete. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de flesta av respondenterna har identifierat sina 

styrkor och utnyttjar dessa till sin fördel vilket tyder på att de innehar 

självledarskapsegenskaper. Vi har också kommit till insikt att artister ofta kommer in i ett 

flow när de håller på med musik, och där tror vi att största drivkraften och anledningen är 
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passionen och kärleken till musik, snarare än att de fokuserar på nuet och har tydliga mål 

uppsatta för sig själva.     

 

3.3.3 Optimister vs Pessimister 
D’Intino et al. (2007) menar på att entreprenörskap präglas av osäkerhet där entreprenörer 

ofta stöter på oförutsedda hinder och motgångar. Idag kan artistyrket och musikbranschen ses 

allt mer osäker där artister inte längre kan ses ha den säkerhet som de en gång hade (P4 Extra 

2018). En central fråga blir då: Hur behåller entreprenören fokus och tron på sin vision i svåra 

tider? Författarna förklarar att ett sätt som hjälper entreprenören att behålla fokus är om 

entreprenören har passion för sin affärsidé. Enligt Seligman (2006) skiljer sig människor åt 

när det kommer till att hantera och tolka olika händelser. Han förklarar att människor skiljer 

sig mycket i vad han kallar explanatory style, vad som skulle kunna översättas till 

förklaringssätt som syftar till hur olika människor på olika sätt förklarar och upplever 

händelser. Människor kan antingen ha ett optimistiskt eller pessimistiskt förhållningssätt till 

upplevda händelser. 
  
Ett optimistiskt förhållningssätt till upplevda händelser präglas av tankar om att en motgång 

är temporära, opersonliga och specifika (Seligman 2006; 2007; Peterson & Steen 2002). En 

person med ett optimistiskt förklaringssätt tenderar att se motgångar som opersonliga och som 

går att besegra och som endast är relaterade till en särskild fas i deras liv. Personer med ett 

pessimistiskt förhållningssätt till upplevda händelser har en tendens att tro att motgångar är 

permanenta, personliga och genomgripande. De tror helt enkelt att motgångarna helt beror på 

dem själva som personer, och de har svårt att se hur motgångarna kan övervinnas eller om de 

någonsin kommer att försvinna. De har även tankar om att dessa motgångar har en påverkan 

på alla aspekter av deras liv (ibid.). 
  
Peterson & Park (1998) hävdar att en person med ett mer optimistiskt förhållningssätt till 

upplevda händelser ständigt klara sig bättre än personer med pessimistiskt förhållningssätt till 

upplevda händelser. I en studie presenterad av Seligman & Schulman (1986) visar resultatet 

på hur personer med ett optimistiskt förhållningssätt var mer framgångsrika i att sälja 

livförsäkringar. En förklaring till detta kan vara då säljbranschen präglas av motgångar i form 

av att kunder ofta säger nej där då personer med optimistiskt förhållningssätt har lättare för att 

ta motgångar och inte ge upp. En person med pessimistiska drag skulle däremot kunna ta 
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kundernas nej personligt och lättare ge upp. Detta exempel kan enligt D’Intino et al. (2007) 

liknas med entreprenörers arbete att hitta nya kunder eller så skulle det kunna liknas med 

artisters arbete att få skivbolag att lyssna på deras demos. D’Intino et al. (2007) menar då 

vidare på att entreprenörer skulle vinna på att utveckla ett mer optimistiskt tänk för att behålla 

sin plats på marknaden. 

 

Optimistiska pessimister med stöd 

Under intervjuerna ställde vi frågan om respondenterna ansåg sig vara optimister eller 

pessimister. Majoriteten av våra respondenter ansåg sig vara optimister. De som inte ansåg sig 

vara optimister ansåg sig heller inte vara pessimister utan något mellanting. Svaren bland de 

som ansåg sig vara optimister innehöll ofta fokus på att de tror att man kommer längre som 

optimist, att man mår bättre av att vara optimist och att de själva har valt att vara optimister. 

Vad som blir intressant då är huruvida de faktiskt är optimister eller om det är ordet optimist 

som får dessa att inte ge upp trots eventuella motgångar. 
  
Utifrån vårt insamlade material är det svårt att undvika att säga att artister stöter på 

motgångar. Det kan vara stora, de kan vara små, de kan vara yrkesrelaterade eller utanför 

yrket. Som nämnt tidigare så präglas inte musikbranschen eller artistyrket av säkerhet. En 

viktig fråga enligt teorin blir då hur motgångarna hanteras, om de uppfattas som personliga 

eller opersonliga samt hur de behåller fokus trots motgångar. Artikeln som denna studie är 

utformad efter inriktar sig på huruvida detta är en bidragande faktor till entreprenörers 

framgång. Vad som däremot kan skilja entreprenörer från artister är hur motgångarna 

uppfattas. 
  
”Jag tar dem väldigt personligt tror jag. Men det är också för att jag upplever att det jag gör 

grundar sig i något, en personlig grund eller så och då känns det mycket jobbigare att få 

motgångar kopplat till det liksom” – Mattis Grusell (2018). 
  
Till skillnad från entreprenörer som kanske tillverkar en produkt som kanske inte förväntas 

var personlig kan artister förväntas sjunga eller framföra låtar med texter som däremot är 

personliga. Vilket skulle kunna göra det svårt för just artister att inte ta motgångar personliga. 

Däremot tycks alla våra respondenter vara medvetna om att de tar motgångar personligt och 

verkar försöka jobba på att undvika det. Då artister skulle kunna förväntas vara personliga i 

sina texter och kanske i större utsträckning även är det tror vi att det blir oundvikligt för en 
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artist att ta motgångar som personliga. Det blir som ett genomgripande naturligt sätt för 

artister att hantera motgångar. Trots att tvivel och motgångar tycks prägla artisters verksamhet 

så blir det intressant att inte någon av våra respondenter har gett upp. Vilket i sin tur bara det 

tyder på en viss typ av optimistiskt förhållningssätt. 
  
Teorin om ett optimistiskt förhållningssätt lägger vikt i att en person ser motgångarna som 

temporära, opersonliga och relaterade till en specifik del i livet. Trots att artister verkar se 

motgångar som något personligt som påverkar hela deras liv finns ändå en tydlig bild av att 

alla dessa motgångar går att övervinna. Intresseväckande är då vad det är som får dem att inte 

ge upp trots att de enligt teorin besitter majoriteten av egenskaperna som tycks vara 

utmärkande för ett pessimistiskt förhållningssätt. Vad som däremot tycks vara genomgripande 

är kärleken och passionen för musiken och det kreativa arbetet. Som teorin säger kan passion 

för affärsidén vara viktigt för entreprenörer för att behålla fokus och tron på sig själv. När det 

kommer till artister tror vi att det här är en av de största drivkrafter i artisters karriärer. Det 

skulle kunna ses som en central del i artisters självledarskap. Passionen och kärleken för 

musiken tycks flyga högre än vad motgångar tycks tynga ned. 
  
Däremot kanske det inte alltid är artisten själv som får sig själv att behålla tron och fokus på 

sig själva. Som tidigare nämnt tycks artister ta motgångar personligen. Detta skulle kunna 

tyda på att det finns en viss skörhet hos artister. Vid frågor gällande tvivel och motgångar 

genomsyrade respondenternas svar vikten av stöd från folk som finns runtom dem. Detta stöd 

tycks vara väldigt viktigt när självtvivel uppstår. När vi frågade Sanna Rahimic (2018) hur 

hon behåller tron på sig själv och sin musik låg fokus på stödet hos omgivningen, ”… då är 

det jävligt skönt att ha någon annan som bara: nej men det, det löser sig, det blir bra. Så gör 

det ju alltid det i slutändan. Jag hade nog inte klarat mig igenom det själv”. Samtidigt 

förklarar hon också hur det är passionen för musiken och artistverksamheten som får henne att 

ens vilja hålla på med det. Att om inte passionen finns där hade hon aldrig gjort det. Det 

skulle kunna tyda på att det finns en balans mellan att leda sig själv och att kunna ledas och 

motiveras av andra. 

 

3.3.4 Personlighetens påverkan på självledarskap  
Den mest fundamentala faktorn till att människor skiljer sig åt ligger i personligheten. 

D’Intino et al. (2007) förklarar att en människas personlighet kan ha en påverkan på val av 

karriärväg, arbetsprestation samt entreprenörbeteenden. De menar även att personligheten kan 
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beskrivas som ett relativt stabilt mönster av egenskaper som hjälper till och formar en persons 

beteende som gör denne unik. Forskning visar på att personlighet har en koppling till och 

spelar en viktig roll för självledarskap (Houghton et al. 2004; Williams 1997). Personligheten 

enligt D’Intino et al. (2007) avgör då om en person är en naturlig självledare eller om 

personen måste försöka lära sig och utveckla ett självledarskap. Författarna menar att det 

finns tre personlighetsdrag som är viktiga vid självledarskap och entreprenörskap. 

 

Kontrolluppfattning  

Ett av dessa personlighetsdrag är kontrolluppfattning, handlandes om den utsträckning som 

människor tror att de kan kontrollera utfallet av händelser de upplever i sina liv (Lefcourt 

1982; Perry 1990; Rotter 1966). 
  
Intern kontrolluppfattning  

Den interna kontrolluppfattningen är ett koncept byggt på tron om att en individ faktiskt 

kontrollerar sin omvärld (Perry 1990). En person med interna kontrolluppfattningar kommer 

därför att hylla eller skylla på sig själv för ett visst utfall av en händelse. Intern 

kontrolluppfattning tycks influera till entreprenörskap (ibid.). 
  
Extern kontrolluppfattning  

En person med extern kontrolluppfattning tror sig ha liten eller ingen kontroll alls över utfall 

från händelser i deras liv. De tror på att utfallet från händelser är påverkat och kontrollerat av 

externa faktorer i deras omgivning (D’Intino et al. 2007). Därav har personer med extern 

kontrolluppfattning en tendens att skylla på omständigheter när en händelse inte går som 

planerat. 

 

Var det du eller jag?  

Som teorin säger så finns det olika personlighetsdrag som leder till att personer kan anses vara 

naturliga självledare. Utifrån våra respondenter ansåg sig enbart en kunna kontrollera utfallet 

av händelser som sker i artistens liv. Resterande respondenter ansåg att det var ungefär lika 

mycket kontrollerat av artisten själv som yttre omständigheter, om inte mer omständigheter 

ibland. Det skulle i detta fall då kunna tyda på att de har en mer extern kontrolluppfattning då 

de inte anser sig har kontrollen över utfallet. Vilket i sin tur skulle kunna tyda på att artister 

generellt inte har en kontrolluppfattning som en naturlig självledare bör ha. 
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Trots att artister inte tycks tro att de kan kontrollera utfall av händelser i deras liv tycks de 

ändå ta på sig skulden när ett utfall inte blir som det är tänkt, eller när ett utfall blir till en 

motgång. ”Jag tar alltid på mig själv skulden skulle jag säga” säger Amanda Bergman (2018) 

vilket är ett tecken som tyder på att artister ändå besitter någon slags intern 

kontrolluppfattning. Detta verkar däremot enbart vara när det kommer till händelser där 

utfallet blir negativt. Vid tillfällen där utfallet är positiva tycks ett mönster bland våra 

respondenter synas då de gärna lyfter fram de inblandade snarare än att ge sig själv äran. 

”Man är väl ofta snabb med att lyfta fram de andra inblandade eftersom man gör ju aldrig 

något helt själv” säger Erik Hörstedt (2018). Vilket däremot då skulle tyda på att artister har 

en extern kontrolluppfattning. Huruvida detta då är ett personlighetsdrag eller en medveten 

strategi i en hårt konkurrerande bransch är svårt att säga. Men den interna och externa 

kontrolluppfattningen verkar variera mellan om utfallet av en händelse är negativ eller positiv, 

vilket i sin tur då inte tyder på att den interna kontrolluppfattningen som enligt teorin influerar 

till entreprenörskap inte tycks vara utmärkande för artister. 

 

3.3.5 Självövervakning  
Självövervakning är en term som används för att beskriva individers beteenden. Begreppet 

syftar till att beskriva i vilken utsträckning individer kan bedöma en viss social situation och 

andra individers beteenden inom situationen innan de anpassar sitt eget beteende. Detta så att 

de kan vara så effektiv som möjligt i sociala situationer (D’Intino et al. 2007). En individ kan 

antingen ha hög eller låg självövervakning där Williams (1997) menar på att människor som 

har en hög självövervakning noggrant kontrollerar den bild som presenterar dem i sociala 

situationer. Personer med låg självövervakning oroar sig snarare över att vara sig själva 

oberoende av den sociala situationen. Författaren menar på att personer med hög 

självövervakning har lättare för att vara naturliga självledare, detta då de ses använda 

självledande strategier som ett effektivt sätt för att hantera sin självpresentation. 

 

Sociala kameleonter 

För att kunna känna av och anpassa sig till olika situationer kan det först vara av vikt att vara 

medveten om hur en själv framstår i olika situationer. Utifrån våra respondenter kan ett 

mönster ses i att artister verkar anse sig vara medvetna om hur de framstår i olika situationer. 

Vilket hos vissa även verkar vara något som de använder sig av strategiskt. Erik Hörstedt 

(2018) förklarar i vår intervju att han i vissa fall anser sig vara mer medveten om hur han 
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framstår än vad som egentligen syns ut. Att han då är mer medveten än vad han vill erkänna 

vilket skulle kunna ses som en varumärkesbyggande strategi om detta används i situationer 

kopplat till artisteriet. Han lägger vikt i att han tror att det är något som görs mycket på 

sociala medier. Att medvetenheten om hur artisten framstår tar över där när till exempel en 

bild eller en video ska läggas upp. Vilket som tidigare nämnt både skulle kunna ses som en 

strategi för att bygga upp en image men också som ett försök att övertyga sig själv om vilket 

liv de lever, som då skulle kunna ses som någon form av självmotivation. 
  
Den självmedvetenheten som tycks vara övergripande hos artister skulle även kunna ses vara 

en bidragande faktor till att artister lättare anser sig kunna bedöma och anpassa sig i sociala 

situationer. Danny Saucedo (2018) nämner att han alltid har känt sig lite som en kameleont 

som en metafor för att kunna bedöma och smälta in i olika sociala sammanhang. Metaforen 

används även av andra respondenter och just att kunna anpassa sig till situationerna tycks vara 

generellt för våra respondenter. Detta skulle då tyda på att de besitter höga 

självövervakningsegenskaper som enligt William (1997) är att föredra då de besitter 

egenskaper som lättare gör dem till naturliga självledare. I vissa fall tycks det även finnas en 

tendens av att artister samtidigt strävar efter att vara sig själv i sociala sammanhang men de 

tycks vara i sociala sammanhang som de redan känner till. När det kommer till sociala 

sammanhang med familj eller med vänner så tycks strävan efter att vara sig själv finnas där 

medan när det är sociala sammanhang som kanske är nya eller som artisten inte är helt 

bekväm i tycks då förmågan att kunna läsa av och anpassa sig användas. En hög 

självövervakning skulle då kunna ses som en viktig del i artisters karriärer då de på ett 

effektivt sätt kan utnyttja sin bedömningsförmåga för att skapa och hantera sin 

självpresentation. 

 

3.3.6 Strävan efter självständighet 
Strävan efter självständighet handlar om den omfattning som en person strävar efter att 

uttrycka individuellt initiativ i utförandet av ett jobb. En person kan antingen besitta hög eller 

låg strävan efter självständighet, där självständighet inte nödvändigtvis betyder att var själv 

men just att få utlopp för individuellt initiativ i jobbutförandet. En person som besitter hög 

strävan efter självständighet behagar i stor utsträckning att arbeta i ostrukturerade miljöer där 

utrymme finns för individuellt initiativtagande.  En person som däremot har låg strävan efter 

självständighet trivs bättre på en arbetsplats med strukturerade och tydliga arbetsuppgifter 
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(Roberts & Foti 1998). Yun, Cox & Sims Jr. (2006) menar på att en person med hög strävan 

efter självständighet har bättre självledaregenskaper än en person med låg strävan efter 

självständighet. Som tidigare nämnt präglas artistyrket av en mer ostrukturad i arbetsmiljö, 

således skulle det kunna ses vara bra för en artist att ha egenskaper som tyder på hög strävan 

efter självständighet.  

 

Låt mig ta beslutet 

Vad som tycks vara övergripande för artister är att de tar initiativ och beslut själva. Som 

teorin säger så betyder inte strävan efter självständighet att man nödvändigtvis vill göra allt 

helt själv vilket våra respondenter lägger stor vikt i. Vad som tycks vara viktigt för artister är 

att det finns någon eller några att utbyta idéer och tankar med, någon man kan diskutera med 

innan ett beslut ska tas. Amanda Bergman (2018) berättar för oss hur hon tror att det krävs 

väldigt mycket energi från en person att ta beslut, att det underlättar om man har folk omkring 

sig som kan hjälpa och vara stöd i beslutstagande situationer. Vare sig det gäller lätta eller 

svåra uppgifter tycks det vara av stor vikt för artister att ha folk runt sig som kan ge feedback 

eller ge sin synvinkel vid uppgifter och beslutsfattanden. Samtidigt som folk omkring en artist 

tycks vara viktiga för artisten vid beslutsfattanden situationer används ord som kontrollbehov, 

auktoritetsproblem och kontrollfreak av våra respondenter. Det skulle kunna tyda på att det är 

viktigt för artister att i slutändan få ta det avgörande beslutet själva. 
  
Vikten av att få vara initiativtagare tycks vara stor, kanske just för att det är artisten som är 

ansiktet för produkten. Som nämnt tidigare kan artister förväntas sjunga och skriva musik som 

är direkt kopplat med personliga saker och händelser i artistens liv. Då produkterna förväntas 

vara personliga skulle det kunna ses som en bidragande faktor till kontrollbehovet och strävan 

efter att få ta initiativ själv, som verkar vara stor hos artister. Detta skulle då betyda att artister 

tycks ha en hög strävan efter självständighet. Som teorin säger tycks en person med hög 

strävan efter självständighet trivas med att arbeta i ostrukturerade miljöer likt artistyrket. 

Danny Saucedo (2018) lägger stor vikt i att han älskar sitt ostrukturerade arbetsliv när vi 

frågar honom om han trivs i en mer strukturerad eller ostrukturerad arbetsmiljö. Kanske är det 

ostrukturerade av stor vikt för att stimulera kreativiteten. I en strukturerad arbetsmiljö skulle 

möjligtvis kreativiteten hämmas i brist på oförutsedda händelser. Att inte alltid veta vart 

dagen ska ta vägen tycks vara något som stimulerar initiativtagande och kreativitet. Mattis 

Grusell (2018) nämner att han kan jobba som bäst och vara mest kreativ under dagar där han 
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inte har någonting planerat. De dagarna skulle då kunna ses som dagar där det finns stort 

utrymme för initiativtagande vilket tyder på hög strävan efter självständighet. 
  
Samtidigt som en ostrukturerad arbetsmiljö tycks vara uppskattat av artister finns även tron 

om att de skulle behöva en mer strukturerad arbetsmiljö. Amanda Bergman (2018) lägger vikt 

i att hon tror att hon ibland skulle behöva en chef som sa åt henne vad hon skulle göra, att hon 

skulle behöva mer tydliga arbetsuppgifter och rutiner. Däremot ångrar hon sig i samma 

mening och nämner att det ligger i hennes personlighet att ha kontroll. Hon nämner att hon 

tycker att det är en paradox att hon vill ha all kontroll själv samtidigt som hon inte vill 

bestämma allt själv. Det skulle återigen kunna ses som att det är viktigt för artister att ha folk 

runt sig som kan ge stöd och hjälpa till vid beslutstaganden, men att artisten måste få det 

avgörande ordet i fråga. Artister tycks då vara initiativtagande personer som trivs i en 

ostrukturerad arbetsmiljö, vilket enligt teorin skulle mena på att de besitter bättre 

självledaregenskaper än om de skulle trivas bättre i en mer strukturerad arbetsmiljö. 

 

3.3.7 Emotionell intelligens och självledarskap  
D’intino et al. (2007) menar att det kan finnas ett samband mellan emotionell intelligens, 

självledarskap och entreprenörskap. Emotionell intelligens innebär att en person har förmågan 

att uppfatta, förstå och styra sina egna och andras känslor (Salovey et al. 2003). Den mest 

populära modellen som finns om emotionell intelligens är en modell som delas in i fyra olika 

delar, där två utav delarna handlar om inre, personliga dimensioner och de två andra är 

externa dimensioner som handlar om hur man interagerar med andra (ibid.). De inre 

dimensionerna är självmedvetenhet, vilket innebär att man har förmågan att förstå sina egna 

känslor, och självhantering som handlar om att man kan kontrollera sina känslor och 

impulser. De yttre dimensionerna är social medvetenhet och relationshantering. Social 

medvetenhet innebär att man kan känna empati och vara öppen inför andras känslor, och 

relationshantering betyder att man innehar förmågan att kunna influera och påverka andras 

känslor (ibid.). Precis som när det gäller optimism, så är emotionell intelligens något man kan 

förbättra genom utövning och träning (Seligman 2007). D’intino et al. (2007) menar att en 

person med hög emotionell intelligens med högsta sannolikhet också är duktig på att leda sig 

själv genom självledarskap, och på samma sätt så kan självledarskapsegenskaper förbättra en 

persons emotionella intelligens. Entreprenörer kan ha hjälp av detta, då de genom att 
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kontrollera sina och andras känslor kan påverka sitt entreprenörskap så att fokus läggs på de 

positiva delarna (ibid.). 

 

Att sjunga från hjärtat 

Att ha kontroll över sina känslor verkar vara väldigt individuellt hos artisterna vi pratat med, 

då vi har fått väldigt blandade svar. Vissa säger att de har jobbat med sig själva för att lära sig 

att kontrollera sina känslor, medan andra säger att de inte har någon som helst kontroll över 

känslorna. Johan Lukasson (2018) säger bland annat att han genom ålder och erfarenhet lärt 

sig att kontrollera sina känslor, och att han tidigare tyckte det var mycket svårare. Även 

Danny säger sig ha kontroll över sina känslor, men påpekar också att det är en färskvara. 

  

”Ja mer nu än någonsin. Men d e också en färskvara rent energimässigt. 

Har jag inte sovit så tar jag t.ex. en dålig nyhet sämre.” – Danny Saucedo (2018) 

 

 Vad som dock tycks vara en gemensam nämnare hos respondenterna är att de alla verkar vara 

väldigt medvetna om sina känslor. Flera har nämnt att de är väldigt känslosamma personer, 

vilket vi tror är en typisk egenskap hos artister då de ofta uttrycker sina känslor genom sin 

musik. Detta innebär alltså när det kommer till de inre dimensionerna, att självmedvetenhet 

verkar vara något som artister överlag har, men vi kan däremot inte se något mönster vad det 

gäller självhantering. 

  

Vi ställde också frågor kring de yttre dimensionerna inom emotionell intelligens. Här kan man 

se ett mönster i att alla de vi pratat med anser sig känna empati för andra människor, en del så 

till den grad att de ser det som ett problem. Sanna Rahimic (2018) säger till exempel att hon 

ser sin empati som sin svagaste punkt då hon menar att det är jobbigt att hela tiden känna det 

som andra känner. Även Danny Saucedo (2018) säger att han känner för mycket empati, 

vilket han också säger att han lärt sig stänga av då han tidigare tog på sig för mycket 

emotionellt ansvar för folk vilket dränkte honom. Detta visar också på att artister överlag är 

väldigt känslosamma personer. På frågan om de anser sig vara personen som lätt kan påverka 

andras känslor svarade majoriteten att de tror sig kunna det. Flera av dem vill trycka på att de 

inte gör det på ett manipulativt sätt utan på ett positivt, till exempel säger Erik Hörstedt 
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(2018) att han hoppas kunna påverka människor genom sin musik. Lucas Nord (2018) säger 

även att han ser det som ett typ av skådespel, där man genom att inta olika roller kan påverka 

stämningen till sin fördel. Han menar att han ofta ta på sig rollen som den roliga och spralliga 

då han till exempel ska skriva en låt med någon, för att höja stämningen.   

  

Man kan alltså konstatera att artister överlag är väldigt känslosamma och är mycket medvetna 

om sina känslor, men att kunna kontrollera dem verkar vara individuellt och alltså inte något 

som är typiskt för just artister. Vad som man däremot skulle kunna ses som ett samband är att 

de artister som hållit på med musik under en längre tid tycks ha bättre kontroll över sina 

känslor jämför med dem som hållit på ett kortare tag. Detta kan innebära att artister under sin 

karriär utvecklar sin emotionella intelligens och även sina självledarskapsegenskaper. När det 

gäller de yttre dimensionerna så har alla de vi frågat visat på hög emotionell intelligens, alltså 

social medvetenhet och relationshantering. Överlag tycker vi att teorin som D’Intino et al. 

(2007) presenterar kring entreprenörer och emotionell intelligens stämmer väl överens med 

artistyrket, men med den skillnaden att många artister är väldigt känslosamma och utnyttjar 

detta i sitt yrke då de ofta uttrycker sina känslor i musiken. 
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4. Slutdiskussion 
I kapitlet nedan presenterar vi den slutdiskussion baserat på våra teorier, vår empiri och 

analys. Utifrån det svarar vi på vår frågeställning samt presenterar utmärkande 

självledaregenskaper hos artister. Utifrån de utmärkande självledaregenskaperna presenterar 

vi en ny modell. Därefter föreslår vi olika ämnen för vidareforskning. 

 

4.1 Fördelar 
Artistyrket är ett hårt konkurrerande yrke som till följd av digitaliseringen har satt en allt 

större press på artister och deras karriärer. Det är ett yrke där yrkesutövaren stöter på stora 

mängder motgångar. Motgångarna kan dels vara externa i form av kritik eller rent ut sagt hat 

eller så kan de vara interna i form av självtvivel. Då slutprodukten som artisten ger ut i stor 

utsträckning verkar vara personligt rotad verkar även måltavlan för motgångar bli större. Det 

blir då av stor vikt för artister att kunna motivera sig själv till att fortsätta jobba. Vad som 

tycks bli viktigt och bidrar på ett fördelaktigt sätt för artister är deras utmärkande 

självledaregenskaper. Det vi har sett i vår studie är att de självledaregenskaper våra 

respondenter besitter tycks vara till stor fördel för artisters karriärer på olika sätt. 

Självledarskapet spelar en viktig roll för att motivera artisterna att inte ge upp och fortsätta 

jobba. Vilket är en stor fördel i ett yrke där ett kontrakt inte nödvändigtvis behöver hindra en 

artist från att sluta och börja jobba på ett “vanligt” jobb. Att med hjälp av självledarskap då 

kunna motivera sig själv genom tuffa perioder blir en stor fördel. Det gör arbetet lättare och 

får artister att lättare blicka framåt och vilja ta sig an nästa mål. Som tidigare nämnt stöter 

artister på motgångar som artister tycks vara benägna att ta personligen, självledarskapet kan 

däremot spela en viktigt roll i att artister ser att de kan övervinna dessa motgångar. Ibland 

behöver däremot artister stöd från sin omgivning för att få en liten knuff i rätt riktning. 

Fördelen blir då att artister med hjälp av självledarskapet finner meningen med arbetet de 

håller på med och förmedla det de har att säga. När meningen med arbetet är tydlig, när 

motgångar går att övervinna, när de kan blicka framåt och ta sig an nästa mål kan då även den 

stress och press som Sinding-Larsen (P4 Extra 2018) pratar om minskas hos artister. Nedan 

presenteras de utmärkande självledaregenskaper som vi anser är mest utmärkande i fördel för 

artisters karriärer. 
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4.1.1 Passion  
Den främsta drivkraften hos artister är passionen de har till det de gör. Om passionen inte 

skulle finnas där, skulle utfallet av karriären förmodligen se annorlunda ut. Passionen grundar 

sig förmodligen i att artister generellt är känslostyrda individer, där musiken är ett sätt för 

dem att uttrycka sig på samt ett sätt att kunna styra och få grepp om deras känslor för att 

kunna förmedla det de känner. I en bransch där oförutsägbarhet och osäkerhet präglas, är det 

viktigt att ha förmågan att styra sig själv genom motgångarna som kan uppstå. Därför kan 

det  krävas att man är en passionsdriven individ i musikbranschen, eftersom passionen är en 

stor del av en artists motivation. För att kunna komma långt karriärmässigt som artist krävs 

det att man lägger ner oerhört mycket i det man gör, vilket artister gärna gör om de tycker att 

det de gör är kul. Passionen leder alltså till motivation som i sin tur kan generera ett flow för 

artisten i arbetsprocessen, vilket därmed har en chans till att gynna artisters resultat. Passionen 

kan däremot vara en bidragande faktor till att det är svårt att skilja på arbete och fritid hos en 

artist, vilket kan skapa svårigheter i längden. Däremot är passionen även till hjälp när de möts 

av svårigheter och motgångar, då passionen oftast väger över de negativa aspekterna i 

artistyrket. Att vara passionerad till det man gör blir då till fördel för att artister fortsätter 

utöva yrket. 

 

4.1.2 Strävan efter självständighet 
Att trivas i en ostrukturerad miljö är av stor vikt för att kunna hantera artistyrket som inte är 

strukturerat. Det kan till och med ses vara viktigt för artister att just arbeta i en ostrukturerad 

miljö för att inte hämma det kreativa arbetet. Det kreativa arbetet genererar vad som verkar 

vara personligt rotade produkter, det tycks då vara viktigt för artister vilken miljö de befinner 

sig i. Det kan till exempel vara att de är omgivna av vänner eller att de får vara för sig själv 

ute i skogen. I miljön är det däremot viktigt att de själva får ta initiativ och ta beslut när det 

gäller deras karriärer. Däremot mellan ett initiativ och ett slutgiltigt beslut blir det av vikt för 

artister att kunna bolla idéer med och få andra synvinklar på saker, men när det kommer till 

beslut är det återigen viktigt för artisterna att själv få ta besluten. Det är då till stor fördel för 

en artist att ha en hög strävan efter självständighet för att kunna utöva ett yrke som präglas av 

ostrukturerade arbetsuppgifter samt en ostrukturerad arbetsmiljö. 
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4.1.3 Kreativt flow 
Att komma in i ett kreativt flow är en viktig faktor i artistyrket. Främst krävs det att artisten 

har passion för musik, då det innebär att arbetet innehar inbyggda egenskaper som gör att 

arbetet anses vara belönande och roligt. Utöver passion för musik så kan en artist genom att 

skapa en trivsam miljö där fokus på musik och skapande är central, lättare finna 

förutsättningar som leder till flow. Dessutom är ett positivt och optimistiskt tankemönster 

något som är till fördel om man som artist har lättare till att uppnå flow. En fördel med att ha 

lätt för att uppnå flow är att det skulle kunna minska stress och pressen som finns om att 

artister ständigt måste leverera för att inte försvinna i konkurrensen. Om en artist har lätt för 

att uppnå ett kreativt flow kan artisten då veta att den kan leverera när det behövs. 

 

4.1.4 Självövervakning & självobservation 
I en hårt konkurrerande bransch kan nätverkande ses viktigt, kanske speciellt när en artist 

försöker etablera sig i musikbranschen.  Vad som blir nödvändigt i artisters karriärer är att 

kunna nätverka och konversera med en mängd olika människor som kan vara av stor 

betydelse för en artists karriär. Det kan till exempel vara någon på ett skivbolag eller en 

bokare på en festival. Att vara medveten och självobservant kan vara till fördel för att hjälpa 

en artist att veta hur man bör bete sig i olika situationer. Självobservation tillsammans med en 

hög självövervakning blir till fördel för att kunna bedöma en viss social situation för att sedan 

kunna anpassar sitt eget beteende. Utifrån detta kan då artisten vara så effektiv som möjligt i 

sociala situationer. Att kunna känna av stämningen och agera social kameleont blir en viktig 

egenskap för att på ett mer effektivt sätt kunna nätverka. 

 

4.1.5 Emotionell intelligens 
Det finns två inre dimensioner av emotionell intelligens och två yttre dimensioner, nämligen 

självmedvetenhet, självhantering, social medvetenhet och relationshantering och innehar man 

dessa så kan man anses ha hög emotionell intelligens. Genom att kunna kontrollera sina och 

andras känslor så menar D’Intino et al. (2007) att man kan lägga fokus på de positiva 

aspekterna av sin tillvaro och på så vis bidrar hög emotionell intelligens till bättre 

självledarskap. Vår studie har visat att etablerade artister tycks inneha en hög emotionell 

intelligens, och är alltså till fördel för att en artist ska nå framgång i sin karriär. Artister är ofta 

känslosamma och väldigt medvetna om sina känslor, och att ha kontroll över sina känslor 
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tycks vara något som många artister lär sig av erfarenhet. Att vara medveten om andras 

känslor och kunna känna empati samt förmågan att influera och påverka andras känslor tyder 

också på en hög emotionell intelligens och är därför en egenskap som är till fördel för artisters 

karriär. 

 

4.1.6 Optimism med stöd från sin omgivning 
Optimism tycks vara ett ord som artister tycker om och vill se sig som optimister. Däremot 

vad vi har sett i vår analys kan artister ses mer som pessimister som är i behov av sin 

omgivning för stöd. Med hjälp av detta stöd verkar de i sin tur hantera motgång mer 

opersonligt och som att de enbart påverkar en specifik del av artistens liv. Artister skulle då 

kunna ses som pessimister i behov av stöd från sin omgivning för att då bli optimister. Vilket 

tycks vara viktigt för att artister ska kunna finna mening och ta sig igenom jobbiga uppgifter 

eller motgångar. Fördelen blir då att stödet från omgivningen påverkar artisten till en mer 

optimistisk inställning som får artister att inte ge upp när det är som mest jobbigt. 

 

4.2 Modeller och bidrag till teorin 
I artikeln Self-Leadership: A Process for Entrepreneurial Success (D´Intino et al. 2007), som 

vår studie är inspirerad av, presenterar författarna en modell över självledarskap hos 

entreprenörer. Här ställer de upp egenskaper som är till fördel för entreprenörer. 
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Vi anser däremot att den modellen inte är applicerbar på artister och deras 

självledaregenskaper. Detta trots att artister kan ses mer som entreprenörer idag. Därför har vi 

utformat en modell utifrån de utmärkande egenskaperna som vi anser speglar självledarskapet 

hos artister. Nedan presenteras vårt bidrag till teorier kring fenomenet självledarskap i 

interaktionen med artister. 

 

 

4.3 Vidare forskning  
Då denna studie kan ses som en förstudie så skulle en mer omfattande studie kunna 

genomföras för att kunna ge en mer generaliserad bild över artisters självledaregenskaper. Ett 

större urval med fler respondenter och en längre intervjuguide skulle då kunna göra att 

orsakssambanden och resultatet kan preciseras i större utsträckning. Vi har även sett tendenser 
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av skillnad i självledarskap hos kvinnliga och manliga artister, men då vi endast har två 

kvinnliga respondenter är det inte tillräckligt med underlag för att kunna avgöra om det har 

med genus att göra. Därav skulle vidare forskning kunna vara kring självledarskap och genus. 

Vi såg tecken på att Danny Saucedo, som kan ses som den mest framgångsrika artisten bland 

våra respondenter, tycks erhålla mest tydliga självledaregenskaper. Därför hade det varit 

intressant att undersöka självledarskap hos artister på en högre nivå som kan ses mer 

framgångsrika. Det hade även varit intressant att undersöka internationella artister och se om 

kulturella skillnader har någon påverkan på självledarskap. 
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Bergman, Amanda; Soloartist som Amanda Bergman och sångare i bandet Amason. 2018. 
Telefonintervju 18 december.  
 
Grusell, Mattis; Soloartist som Mattis. 2018. Telefonintervju 17 december. 
 
Hörstedt, Erik; Soloartist som Erk och en del av duon Trainspotters. 2018. Telefonintervju 18 
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Johnsén, Albin; Soloartist som Albin Johnsén. 2018. E-mail 16 december. 
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Rahimic, Sanna; Soloartist som Rahimic. 2018. Telefonintervju 16 december. 
 
Saucedo, Danny; Soloartist som Danny Saucedo. 2018. E-mail 17 december. 
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Bilaga 
Intervjufrågor 
- Hur länge har du jobbat/hållit på med musik? 
 
Behavior-focused strategies 
- Hur motiverar du dig själv till att fortsätta jobba med musik?  
- Brukar du observera ditt beteende och reflektera över hur du reagerar och agerar inom ditt 
arbete som artist?  
- Sätter du upp egna mål för dig själv? 
- Brukar du belöna dig själv vid ett bra utfört jobb? 
- Klandrar du dig själv vid ett sämre utfört jobb eller ser du det som ett tillfälle att ge dig själv 
konstruktiv kritik?  
- Är din omgivning viktig för att skapa koncentration till uppgifter? Om ja, hur gör du för att 
skapa koncentration vid distraherande omgivning?  
 
Natural reward strategies 
 - Hur tar du dig igenom jobbiga uppgifter?  
 
Constructive thought pattern strategies 
- Hur hanterar du hat? 
- Brukar du ha inre dialoger med dig själv? Tenderar dem oftast vara positiva eller negativa? 
- Hur hanterar du negativa tankar? 
- Brukar du visualisera dina projekt som framgångsrika innan du påbörjar dem?   
 
Optimism and Self-leadership 
- Har du passion för musik och det du gör? 
- Stöter du ofta på motgångar? 
- Hur behåller du fokus och tron på dig själv och din musik om du stöter på motgångar? 
- Finns det stunder då du har tvivlat på dig själv? 
- Hur har du hanterat tvivlet? 
 
High Explanatory Style & Low Explanatory Style 
- När du stöter på motgångar, anser du att du tar motgångarna som personliga eller som 
opersonliga? 
- Deppar du ihop eller ser du att du kan övervinna motgångarna? 
- När du stöter på en motgång, känns det som att det påverkar hela ditt liv eller bara ditt 
artisteri? 
- Anser du dig vara optimistisk eller pessimistisk? 
  
Happiness, Flow and Entreprenurial Self-leadership 
- Anser du dig ha någon personlig styrka? Vilken/vilka?  
- Om ja, brukar du medvetet utnyttja dessa styrkor? 
- Kommer du ofta in i ett flow?  
- Reflekterar du ofta över nuet?  
 
Personality and Self-leadership 
Locus of control  
-Anser du att saker som sker i  artistverksamhet är på grund av dig eller av andra 
omständigheter? 
-Tar du på dig skulden eller skyller du på omständigheter när du stöter på motgångar? 
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-När något går bra, tar du på dig äran då eller anser du att det är tack vare yttre 
omständigheter? 
 

Self-monitoring 
- Är du medveten om hur du framstår i olika situationer? 
- Anpassar du dig till olika sociala situationer? 
- Strävar du efter att alltid vara dig själv eller anpassar du dig till situationen? 
 
The Need of Autonomy 
- Känner du ett behov av att få arbeta med något där du får ta beslut eller trivs du i en miljö 
där beslut tas åt dig? 
- Hur ser det ut i din nuvarande karriär, tar du egna initiativ eller är det någon annan som tar 
initiativen när något ska göras? 
  
Emotional Intelligence and Self-leadership 
- Anser du dig vara en person som kan kontrollera dina känslor? 
- Kan du lätt känna empati till andra i din omgivning?  
- Anser du dig vara en person som har lätt att påverka andras känslor?  
 
Self-leadership, Entrepreneurship and Managing the Work-Life Balance 
- Upplever du en svårighet att balansera vardag och jobb? 
- Hur ser dina arbetstider ut?  
- Mår du bäst av oregelbundna tider eller en mer strukturerad arbetsdag? 
 
	


