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Abstrakt 
Titel: Artister som (o)frivilliga ledare 

Författare: Sofie Andersson, Nathalie Nyman & Josefine Orup 

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan 

Program: Music & Event Management 

Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) 

Handledare: Mathias Karlsson 

Examinator: Hans Wessblad 

 
Bakgrund och problem: Baserat på att ett informellt ledarskap är något som tillskrivs 

en person av människor som har en vilja att följa denne, är ledarskapsrollen inte 

nödvändigtvis alltid självvald. Därmed fanns ett intresse att lyfta ledarens 

förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll. Genom detta sågs även en möjlighet att 

belysa att ledarskap inte enbart ger upphov till konsekvenser för följarna utan även för 

ledaren i fråga. 

 
Problemformulering: Hur förhåller sig artister till sitt tillskrivna ledarskap? 

 
Syfte: Syftet med detta arbete är att redogöra för om ett tillskrivet ledarskap upplevs 

som positivt och/eller negativt av artisten i fråga. 

 
Metod: Studien är av kvalitativ karaktär samt har en induktiv forskningsansats. 

Insamling av empiri till rapporten har skett genom sju semistrukturerade intervjuer med 

verksamma artister samt branschaktörer vilka på olika sätt arbetar nära artister.  

 
Slutdiskussion: Majoriteten av rapportens respondenter framhåller ett positivt 

förhållningssätt till den informella ledarroll yrket som artist medför. Framförallt lyfts 

aspekter som en känsla av tillhörighet, bekräftelse och uppskattning samt en ömsesidig, 

nära relation med följarna. Denna studie tyder på att följarna i många fall är av större 

vikt än ledaren i fråga. Det är vidare just denna relation samt artistens beroendeställning 

gentemot följarna som till stor del påverkar, och även i vissa fall avgör, hur artister 

förhåller sig till sitt tillskrivna ledarskap. 

 

 
Nyckelord: Informellt/tillskrivet ledarskap, artister, följarskap, trovärdighet, anpassning  
 



  
 

 

Abstract 
Title: Music artists as (un)voluntary leaders 

Authors: Sofie Andersson, Nathalie Nyman & Josefine Orup 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics 

Program: Music & Event Management 

Course: Business Administration III - Organization, Bachelor Thesis 

Supervisor: Mathias Karlsson 

Examiner: Hans Wessblad 

 
Background & problem: Informal leadership is assigned to a person when a group of 

people voluntary decides to follow that person. But those who are seen as informal 

leaders might not always see the role as desirable. Therefore, an interest to raise 

awareness about the leader’s attitude towards his or her assigned role as a leader 

emerged. This also gave us the opportunity to highlight that the consequences of 

leadership do not only affect the followers but also the leader.   

 
Problem statement: What attitudes do music artists have towards their assigned 

leadership? 

 
Purpose: The purpose of this study is to describe if assigned leadership is perceived as 

positive and/or negative by the music artist. 

 
Method: This is a qualitative study with an inductive approach. In order to collect the 

empirical data seven semi structured interviews, with music artists as well as people 

working close to music artists within the music industry, were carried out. 

 
Discussion: The majority of the respondents express positive attitudes towards music 

artists role as informal leaders. The main points were that the role as a leader comes 

with a feeling of appreciation, recognition and that the music artists close relationship to 

their followers gives the music artists a sense of belonging. In contrast to existing 

leadership research, this study indicates that the followers often are more important than 

the leader. The relationship between the music artist and the followers, as well as the 

music artist’s dependency of his/her followers determines what kind of attitudes the 

music artist will have towards his/her assigned leadership.  

Keywords: Informal/assigned leadership, music artists, followership, credibility, 
adaptation 



  
 

 

Förord 
 

Vi vill börja med att uttrycka ett stort tack till samtliga respondenter vars medverkan 

varit avgörande för slutförandet av studien. Vi vill också rikta ett varmt tack till vår 

hjälpsamma och tålmodiga handledare Mathias Karlsson som ständigt lyckats motivera 

oss till att fortsätta samt hjälpt till att bredda våra perspektiv. Utöver detta vill vi även 

tacka vår examinator Hans Wessblad för den kritik och de förslag på 

förbättringsmöjligheter som framförts till oss. Sist men inte minst vill vi tacka våra 

opponenter för de givande kommentarerna som de bidragit med. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för vår ihärdighet och vårt ständiga kämpande som till 

slut resulterade i en rapport vi alla kan stå bakom. 

 

TACK! 

 

 

 

Sofie Andersson  Nathalie Nyman  Josefine Orup 

 

 

Kalmar - 4 januari 2019 
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1 Inledning 
I maj 2016 postade den då 23 åriga sångerskan Molly Sandén en bild på sin Instagram 

som kom att väcka starka känslor bland sångerskans fans1. På bilden, som vid första 

anblicken kunde ses som oskyldig, skymtades ett cigarettpaket på bordet framför 

sångerskan. Flera instagramföljare hävdade även att det såg ut som att sångerskan 

andades ut rök på bilden. Reaktionerna på bilden blev starka och många. Majoriteten av 

instagramanvändarna som uppmärksammade bilden hävdade att sångerskan genom att 

posta bilden agerade olämpligt då hon i och med sin följarskara är en förebild för alla 

sina unga följare2 (Hjortman 2016). 

 

År 2017 uppstod ett liknande scenario. Sandén, tillsammans med vännen samt 

artistkollegan Miriam Bryant, postade efter en helg i Göteborg bilder på dem båda på 

sina respektive Instagram. Bilder där Sandén ses röka. Återigen riktades stark kritik mot 

sångerskan och än en gång ansågs hon vara en dålig förebild (Nilsson 2017). Denna 

gång valde Sandén att öppet bemöta kritiken och postade ännu en bild på sin Instagram. 

Hon uttryckte där att hon var trött på att känna sig pressad att leva upp till det ideal som 

säger att artister, vilka är offentliga personer, förväntas vara förebilder. Vidare 

förklarade hon att hon, i och med sin unga ålder, precis som alla andra har ett behov av, 

samt en önskan, att få skapa sina egna preferenser och leva det liv hon själv vill. Detta 

utan att behöva censurera delar av det livet mot sina följare för att upprätthålla bilden av 

att vara en god förebild (Åström 2017). 

 

Ovanstående påvisar att artister i vissa fall tillskrivs, samt förväntas ta, ett visst ansvar i 

offentliga sammanhang. Detta då deras handlingar anses ha en inverkan på de 

människor som följer samt ser upp till dem. Dock, som de två beskrivna händelserna 

gällande Sandén visar, är detta inflytande inte alltid önskat av artisten i fråga. Enligt 

Deresiewicz (2015) kan artister generellt sett anses gå in i musikbranschen3 med 

huvudsyftet att få framföra sin musik. Detta snarare än att gå in med en önskan om att 

bli en frontfigur och/eller förebild för den grupp människor som väljer att lyssna på 

musiken (ibid). Precis som i Sandéns fall kan därmed vissa artister främsta vilja anses 

vara att få handla fritt utan att behöva tänka på hur detta uppfattas samt tolkas av andra. 

                                                
1 Ordet fan kan beskrivas som någon som har ett stort intresse för en artist (Strage 2005). 
2 Följare kan definieras som de som blir ledda. De kan även ses som medskapare till, samt ses som en 
aktiv variabel i, ledarskapet (Oc & Bashsurb 2013).  
3 Är det område som innefattar publiceringen samt försäljningen av musik (Nationalencyklopedin 2018b). 
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Därmed går det att ställa sig frågan: är det så att alla artister som tillskrivs viss 

auktoritet, och därigenom kan anses vara ledare med möjlighet att utöva ett informellt 

ledarskap, egentligen inte vill eller har som mål att vara ledare? Eller finns det de som 

ser sin yrkesroll som artist som en möjlighet att faktiskt få påverka och leda andra?  

 

1.1 Bakgrund 
Inom organisationsteorin är ett sätt att betrakta ledarskap på som en relation vilken 

uppstår i samverkan mellan en ledare och dess följare (Graen & Uhl-Bien 1995). Denna 

relation kan ha en mer eller mindre formell karaktär. Det formella ledarskapet är det 

som tilldelas en ledare på ett formellt sätt medan ett informellt ledarskap4 tillskrivs en 

person av en grupp människor (Pescosolido 2001). Det är således i stor utsträckning 

följarna som påverkar vem som tillskrivs en informell ledarroll, samt hur det informella 

ledarskapet utformas (Graen & Uhl-Bien 1995). Utifrån dessa tankar går det därmed att 

betrakta artister som informella ledare5. Detta då de i många fall, bland annat som i 

exemplet ovan gällande artisten Sandén, anses vara någon form av förebild för sina 

fans. I och med att artisterna tillskrivs en auktoritet och tillit ges de en möjlighet att på 

ett informellt sätt styra samt påverka sina följare. Om dock en artist ser det tillskrivna 

ledarskapet som ett påtvingat och betungande ansvar, upplevs ledarrollen negativt, likt 

fallet med Sandén. 

 

I och med den digitalisering av samhället, däribland musikbranschen, som skett under 

de senaste åren har betydelsen av bland annat sociala medier ökat kraftigt. Ett resultat 

av detta är att artisters yrkesroll idag, utöver det grundläggande arbetet med musiken, 

även innefattar aktivt arbete med synlighet i olika sociala kanaler. Då artister på grund 

av detta når fler människor kan artisters inflytande samt ansvar anses vara större idag än 

vad det varit innan digitaliseringen (Dubber 2013; Frick 2018). Baserat på detta 

kommer denna rapport fortsättningsvis att undersöka samt presentera hur artister 

förhåller sig till sitt tillskrivna ledarskap. 

 

                                                
4 I denna rapport kommer fortsättningsvis informellt ledarskap och tillskrivet ledarskap syfta till samma 
sak och därmed vara ekvivalent med varandra. 
5 Att artister kan betraktas samt benämnas som informella ledare kommer genom hela rapporten att vara 
en grundläggande utgångspunkt. 
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1.2 Problematisering 
1.2.1. Artisters yrkesroll och digitaliseringens påverkan på dess utveckling 
Förenklat och historiskt sett kan en artist enligt Deresiewicz (2015) ses som någon som 

är kreativt verksam. Yrkesrollen som artist inom musikbranschen handlar således i 

grund och botten om att skapa och framföra musik. Joakim Johansson (citerad i Frick 

2018), general manager på Universal Music, framhåller dock att med anledning av 

samhällets digitalisering har såväl musikbranschen och artisters yrkesroll under de 

senaste årtiondena utvecklats. Han menar att det idag krävs mer än “bara” en 

framgångsrik låt för att lyckas som artist. Detta innefattar bland annat synlighet samt 

aktivitet i olika sociala kanaler. 

 

Andrew Dubber (2013) uppger i sin bok Music in the Digital Age att majoriteten av 

befolkningen idag, däribland de som konsumerar musik, är aktiva på en eller flera 

sociala medier. Människor lever i stor mån sina liv online och majoriteten av den 

information som tas in förmedlas via olika digitala kanaler. Därför hävdar Dubber att 

människor idag i allt högre grad kräver interaktion och kommunikation. Sett till 

musikbranschen innebär detta att musikkonsumenter idag förväntar sig att artister finns 

tillgängliga på olika digitala plattformar. De vill kunna följa samt kommunicera med 

artisterna de lyssnar på. Denna förväntan har gjort att det mer eller mindre blivit ett krav 

att finnas samt synas online, och majoriteten av alla artister idag har anpassat sig efter 

detta. Allt för att nå ut med sin musik samt för att inte försvinna i bruset. Dubber (2013) 

uttrycker detta i sin bok på följande sätt:  

 

“It’s entirely possible to have a music business career and let the music 

speak for itself. It’s perfectly feasible to disengage from the conversation, 

remove yourself from the public gaze and still make money from music. 

It’s just not at all common - and it’s certainly not a good strategy. The 

simple fact is that conversational media favour those who engage.” 

(Dubber 2013, s. 123) 

 

Dubber menar således att artister, trots digitalisering, skulle kunna välja att inte vara 

tillgängliga eller synas på sociala medier om de inte själva vill det. Dock är detta en 

väldigt ovanlig strategi att som artist idag arbeta efter. Vidare anser han att det inte 

heller är ett framgångsrikt tillvägagångssätt då sociala medier, vilka bjuder in till 
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konversationer, i själva verket gynnar de som engagerar sig och använder dessa på rätt 

sätt. 

 

Den utveckling som skett av artisters yrkesroll, vilken delvis är ett resultat av samhällets 

digitalisering, har således gjort att fler arbetsuppgifter inkluderats för artister. Detta gör 

att artister idag förväntas, samt i vissa fall tvingas, utföra uppgifter som de inte aktivt 

valt att utföra. Bland annat syftar detta till att det praktiskt taget är ofrånkomligt för 

artister idag att inte vara synliga och aktiva på sociala medier. Sociala medier har vidare 

gjort det lättare för människor att både dela information med varandra samt kommentera 

och diskutera informationen i olika forum. Som ett resultat av detta bevakas samt 

kommenteras allt artister är och gör i större utsträckning än innan digitaliseringens 

genomslag. I och med denna ökade synlighet samt tillgänglighet har även ansvaret kring 

hur artister agerar blivit större (Frick 2018). Genom att artister via sociala medier kan nå 

ut till allt fler, både snabbare och enklare är det även mer sannolikt att artister tillskrivs 

något som kan ses som ett informellt ledarskap. Detta då fler människor lyssnar på det 

som kommuniceras samt rättar sig efter eller reagerar på detta. 

 

Sammanfattningsvis kan digitaliseringen anses ha gjort det svårare för artister att 

undvika att tillskrivas en ledande och influerande roll kopplat till sitt yrke. Huruvida 

artister känner sig bekväma med detta tillskrivna ledarskap är något som, sett till de 

publikationer som studerats inför detta arbete, ännu inte är undersökt. 

 

1.2.2. Betydelsen av ledarskap samt fokus på ledaren 
Enligt Oc och Bashshurb (2013) är tankarna kring ledarskap många och begreppet kan 

ses som något svårdefinierbart samt mångtydigt. Vidare framhåller de att tidigare 

forskning kring ledarskap i majoriteten av fallen skildrat ledaren som den avgörande 

faktorn för ledarskapet. Gemmill och Oakley (1992) hävdar att ledarskapets utövande 

från en viss individ motverkar osäkerhet samt skapar ordning i en grupp. Detta då en 

ledare anses ha en förmåga att styra samt påverka tankar och förståelse hos den grupp 

människor denne leder. Som ett resultat bidrar ledarskapet till att förändra och reglera 

gruppens beteende. Gemmill och Oakley menar att ledarskap därmed ofta framhålls som 

avgörande för olika gruppers framgångar (ibid). I flertalet forskningspublikationer har 

det framgått att begreppet ledarskap främst har en positiv klang. Fortsättningsvis 

framhåller dessa studier att ledarskap i majoriteten av den forskning som publicerats 
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kring fenomenet framställs som något önskvärt (Gemmill & Oakley 1992; Hägg 2016; 

Leheta m.fl. 2017; Smircich & Morgan 1982; Schilling 2007; Weiss m.fl. 2018). 

 

Med anledning av den tidigare nämnda digitaliseringen som skett inom musikbranschen 

når artister idag ut till en större mängd människor. Via sina sociala kanaler kan artister 

således förmedla sina värderingar och uppfattningar. Detta är faktorer som kommer att 

påverka de som följer artisten i fråga. Artister kan därmed anses ha en plattform vilken 

de kan använda för att styra och förändra sina följares beteende och tankesätt (Frick 

2018). Detta stämmer väl överens med den forskning som ser ledaren som avgörande 

för ledarskapet samt de konsekvenser det ger upphov till. Att artister kan påverka andra 

ses vidare, utifrån tankar kring ledarskap som ett positivt fenomen, som en möjlighet 

snarare än som något betungande. 

 

För att nyansera betydelsen av begreppet ledarskap kan det jämföras med begreppet 

makt. Enligt retorikerna Hörnhagen och Söderquist (refererade i Nilsson 2014) är 

begreppet ledarskap ofta positivt laddat medan begreppet makt är något som vanligtvis 

förknippas med något negativt. Trots detta hävdar Hörnhagen och Söderquist att 

ledarskap i stor utsträckning handlar om just makt. De anser därmed att de två 

fenomenen, makt och ledarskap, i grunden kan anses syfta till samma sak men ändå 

tillskrivs olika värdeladdning. Baserat på ovanstående är det därmed nödvändigt att 

framställa begreppet ledarskap mer nyanserat. Detta innefattar att beakta såväl positiva 

som negativa aspekter. Allt för att få en så fullständig förståelse som möjligt för 

fenomenet ledarskap.  

 

1.2.3. Alternativt perspektiv på ledarskap 
Trots att en stor del av den tidigare forskningen har haft en ledarcentrerad utgångspunkt 

finns det även forskare som belyst vikten av de som blir ledda (Oc & Bashshurb 2013). 

Forskarna har inom detta perspektiv lyft att en fullständig förståelse av ledarskap inte är 

möjligt om inte såväl ledaren som dess följare beaktas (Uhl-Bien m.fl. 2014). Inom 

detta perspektiv har ledarskap beskrivits som en ömsesidig påverkansprocess ledare och 

följare emellan (Uhl-Bien & Pillai 2007). Ledarskap ses därmed inte som ett ensidigt 

påverkansförsök från en enskild person gentemot ett kollektiv. Istället framställs 

ledarskap som en process samt relation vilken skapas och upprätthålls av såväl ledaren 

som följarna (Graen & Uhl-Bien 1995).  
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Följarna ses utifrån detta som medskapare till, samt anses utgöra en aktiv variabel i, 

ledarskapet (Oc & Bashshurb 2013). Teorierna om följarskapet betonar bland annat 

individers vilja och acceptans att bli ledda samt förhållningssätt till en ledares 

handlingar (Uhl-Bien m.fl. 2014). Följarnas reaktion på ledarens handlingar är därmed 

avgörande när det kommer till utformning av ledarskapet (Graen & Uhl-Bien 1995; Oc 

& Bashshurb 2013). Slutligen anses det enligt det följarcentrerade perspektivet vara i 

samspelet ledare och följare emellan som ledaren tillskrivs visst inflytande samt ansvar 

(Graen & Uhl-Bien 1995). 

 

Det är i stor utsträckning följarnas åsikter kring hur artister i fråga bör agera som 

påverkar artisternas faktiska handlande. Vidare tillskrivs artister av dess följare rätten att 

influera och påverka, men samtidigt medför detta vissa förväntningar kring önskat 

beteende (Hjortman 2016; Nilsson 2017; Åström 2017). Sett till detta tillskrivs således 

artister ett informellt ledarskap som ett resultat av deras följares vilja att lyssna till vad 

de har att säga. Detta är något som påvisats i inledningen med händelserna kring artisten 

Molly Sandén.  

 

1.2.4. Konsekvenser av ledarskap 
Som precis presenterats finns det tidigare forskning kring såväl ledaren samt följarnas 

betydelse för ledarskapet. Trots detta har effekterna av ledarskap främst beskrivits i 

termer av vilka konsekvenser det får för följarna. De konsekvenser ett ledarskap kan få 

för ledaren i fråga diskuteras däremot mer sällan (Weiss m.fl. 2018). Detta förklaras 

bland annat i Leheta, Dimotakis och Schattens (2017) artikel i termer av: 

 

“While approaches focusing on the follower and the follower's perspective 

of leadership have provided important contributions to our knowledge of 

leadership, they have also tended to portray leaders as more-or-less 

passive enactors of appointed roles in mostly static contexts” (Leheta m.fl. 

2017 s. 451). 

 

I ovanstående citat påvisar Leheta med flera (2017) att den alltmer utbredda 

ledarskapsforskningen kring följarskap, det vill säga hur följarna påverkar samt 

påverkas av ledarskap, bidragit till avgörande insikter kring hur ledarskap fungerar. 
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Dock menar Leheta med flera att majoriteten av denna forskning tenderar att betrakta 

ledaren som passiv och statisk i sin roll. Följaktligen innebär detta att det finns en 

generell uppfattning om att ledaren inte påverkas av eller själv upplever några 

konsekvenser av ledarskapet (Leheta m.fl. 2017). Sett till artister utövar de inte 

nödvändigtvis aktivt ett ledarskap, däremot kan de som tidigare förklarat tillskrivas en 

ledande roll och betraktas som ledare av de människor som följer dem. Med 

utgångspunkt i ovan citerade studie skulle detta då innebära att den tillskrivna 

ledarrollen är något artister opåverkat hanterar som en del i sitt yrke. 

 

Kopplat till det exempel som tagits upp i inledningen förväntas Sandén på grund av sin 

yrkesroll som artist anpassa sitt agerande även i privata sammanhang för att vara en god 

förebild. Detta gör att Sandén upplever att hon inte får agera fritt, eller på det sätt hon 

önskar. Denna anpassning är något som påverkar sångerskan på ett privat plan och 

upplevs som negativt från artistens håll (Åström 2017). Utifrån ovanstående blir Sandén 

ett exempel på att en person som tillskrivits en ledande roll inte i alla lägen är passiv 

och opåverkad. Istället kan ett tillskrivet ledarskap upplevas samt påverka individen 

som ses som ledare på olika sätt. 

 

I detta kapitel har delar av tidigare ledarskapsforskning samt digitaliseringens påverkan 

på musikbranschen presenterats samt diskuterats. Dessa faktorer berättigar att undersöka 

informellt ledarskap utifrån ledarens, och i denna studies fall artistens, perspektiv. 

Fokus ligger på hur det tillskrivna ledarskapet uppfattas samt hur ledaren förhåller sig 

till detta. 

 

1.3. Problemprecisering 
Informellt ledarskap uppstår när en grupp människor tillskriver en individ 

tolkningsföreträde samt rätten att påverka tankar och beteenden (Pescosolido 2001). 

Därmed kan artister ses som en form av ledare för sin följarskara. Detta framförallt då 

artister, i och med sina följarskaror samt offentlighet på diverse sociala medier, 

tillskrivs ett ansvar samt inflytande över andra (Frick 2018). Artisters position i 

förhållande till sina fans kan således jämföras med ett informellt ledarskap som 

tillskrivits ledaren av dess följare. 
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Som presenterat i problematiseringen har perspektiven på ledarskap, enligt Weiss med 

flera (2018) samt Oc och Bashshurb (2013), på senare år blivit fler och mer nyanserade. 

Weiss med flera (2018) förklarar vidare att ledarskapsforskningen i allt större 

utsträckning har beaktat såväl ledaren som följarna, men trots detta har konsekvenserna 

av ledarskapet fortsatt främst fokuserats på följarna. Detta förtydligas i termer av att 

ledarskap som fenomen till stor del har utgått från samt setts som beroende av ledaren i 

fråga. Följaktligen har ledarskap framställts som ett fenomen vars konsekvenser främst 

har en inverkan på de som blir ledda. Denna påverkan har då vidare kunnat ses som 

positiv eller negativ för den grupp som styrs. 

 

Genom att dock börja beakta följarna som medskapare, samt fenomenet ledarskap som 

en process, ses även följarna som några vilka kan påverka ledaren. I och med detta blir 

inte ledaren enbart en individ vilken påverkar andra utan också en individ som påverkas 

av gruppen (Gemmill & Oakley 1992; Oc & Bashshurb 2013; Uhl-Bien m.fl. 2014). Att 

ledarskap, det vill säga den ömsesidiga påverkansprocessen ledare och följare emellan, 

kan ge upphov till vissa konsekvenser även för ledaren blir därmed uppenbar. I de fall 

då en ledarroll tillskrivs en person som egentligen inte vill eller inte heller har som mål 

att vara ledare kan det antas att fenomenet ledarskap i dessa fall upplevs som något 

negativt. 

 

Som nämnt har dock den tidigare forskningen i majoriteten av fallen framställt 

ledarskap som något önskvärt och positivt (Gemmill & Oakley 1992). Genom att anta 

att ledarskap är något positivt kan det förmodas begränsa beaktandet av dess 

konsekvenser. Som belyst i problematiseringen är fenomenet makt precis som 

ledarskap, enligt Nilsson (2014), en företeelse som ger upphov till olika konsekvenser. 

Sthyre (2009) menar dock att det som inte alltid framgår i forskning där dessa fenomen 

beskrivs är att det sällan är fenomen i sig som har en viss värdeladdning. Istället är det 

de konsekvenser som utövandet av ledarskap respektive makt ger upphov till som avgör 

om respektive fenomen upplevs som negativt eller positivt (Sthyre 2009). Att då anta att 

ledarskap som fenomen alltid är positivt ger en något missvisande bild. Baserat på detta, 

samt att upplevda konsekvenser av ett tillskrivet ledarskap utifrån ledarens perspektiv är 

ett område som i dagens läge kan anses vara otillräckligt uppmärksammat, kommer 

rapportens fokus att läggas på just detta. Arbetet kommer att koncentreras på att 
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undersöka hur artister upplever sitt tillskrivna ledarskap, och lyfta såväl positiva som 

negativa aspekter av detta fenomen. 

 

1.4. Frågeställning och syfte 
Som tidigare påvisat kan artister uppfattas och konstrueras som informella ledare i sin 

yrkesroll. I och med detta kommer nedanstående frågeställning att besvaras i denna 

rapport. 

 

● Hur förhåller sig artister till sitt tillskrivna ledarskap? 

 

Syftet med detta arbete är att redogöra för om ett tillskrivet ledarskap upplevs som 

positivt och/eller negativt av artisten i fråga. Genom att belysa att upplevelsen av att 

tillskrivas en ledarroll är individuell kan detta öppna upp för vidare diskussioner. 

Rapportens resultat kan därmed bidra till en mer nyanserad bild av informellt ledarskap. 

Att synliggöra ledarens förhållningssätt till sin roll kan ses som grundläggande för att 

vidare kunna undersöka vilka effekter och konsekvenser som informellt ledarskap kan 

ge upphov till. Detta framförallt då, enligt Weiss med flera (2018), ledarskapet i sig 

samt dess utfall påverkas av ledarens syn på ledarrollen. 

 

1.5. Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats i form av att behandla hur svenska artister, vilka främst är 

verksamma på den svenska musikmarknaden, förhåller sig till den informella ledarroll 

dessa kan anses ha gentemot sina följare. Baserat på att tillskrivet ledarskap i mångt och 

mycket handlar om en ömsesidig påverkan följare och ledare emellan gjordes även ett 

aktivt val att begränsa studien till artister mellan åldrarna 20 och 30. Detta eftersom att 

personer i denna ålder, enligt Carlsson, Wängqvist och Frisén (2015), kan anses ha stor 

benägenhet att påverkas samt influeras av sin omgivning då de fortfarande är i en 

process att fastställa sin identitet.  

 

Centralt har också varit att artisterna i fråga har en befintlig och aktiv följarskara, något 

som framförallt går att se på sociala medier. Det har i detta fall inte varit antalet följare 

som setts som avgörande utan snarare följarnas engagemang för artisten. Om åldern på 

följarna har varierat har inte setts som väsentligt eller avgörandet i denna studie då det 

är artistens förhållningssätt till sin informella ledarroll som varit centralt, inte följarnas 
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uppfattning. Dock är vi medvetna om att åldern på följarna eventuellt kan ha påverkat 

artistens upplevelse samt förhållningssätt. Detta kan därmed ha kommit att påverka 

studiens resultat i termer av att artister med en yngre följarskara potentiellt kan känna ett 

större ansvar för sina följare samt en större press på att agera som en bra förebild.  
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2. Metod 
2.1. Forskningsansats 
Intresset för hur artister förhåller sig till sitt tillskrivna ledarskap väcktes utifrån 

tankarna i Weiss med flera (2018) samt Oc och Bashshurbs (2013) tidigare 

forskningspublikationer. I dessa framhålls avsaknaden av ledarens upplevda 

konsekvenser av ett tillskrivet ledarskap i existerande forskning (Oc & Bashshurb 2013; 

Weiss m.fl. 2018). Tidigare forskningsresultat har således påverkat vilken empiri som 

kommit att vara aktuellt för denna rapport. Vid en första anblick skulle därmed 

rapporten kunna anses ha en deduktiv forskningsansats. Detta då Patel och Davidson 

(2011) förklarar att det vid ett deduktivt tillvägagångssätt är tidigare teorier som 

avgränsar vilken data som samlas in, hur denna data tolkas samt slutligen hur resultaten 

relateras till den redan existerande teorin. 

 

Dock har den arbetsprocess som varit aktuell för denna studie haft en mer induktiv 

karaktär. Empiri har utifrån den givna frågeställningen samlats in genom intervjuer med 

relativt öppna frågor. Vidare har respondenternas svar brutits ner samt tolkats utifrån 

teorier som bidragit till att besvara studiens frågeställning. Utifrån Bryman och Bell 

(2017) karaktäriseras en induktiv process av att den inleds med observationer från 

verkligheten. I ett nästa steg analyseras samt generaliseras dessa till mer allmängiltiga 

teorier. Vid användning av ett induktivt tillvägagångssätt är således de slutsatser som 

arbetet ger upphov till baserade på de för studien utförda observationerna. 

 

Deduktion samt induktion är således olika sätt för forskare att relatera teori och 

verklighet till varandra (Patel & Davidson 2011). Strävan i denna studie har varit att 

framställa och få förståelse för artisternas upplevelser av deras tillskrivna ledarskap. Det 

är därmed respondenternas syn på fenomenet tillskrivet ledarskap som varit centralt, 

snarare än tidigare teorier eller hur utomstående uppfattar samma fenomen. Enligt 

Bryman och Bell (2017) ligger styrkan i en induktiv forskningsansats i att forskaren 

anses arbeta helt utan påverkan och styrning av tidigare teorier. Det aktuella problemet 

kan således tillåtas undersökas med ett mer öppet och fördomsfritt synsätt (Bryman & 

Bell 2017). Utifrån denna rapports strävan att lyfta artisternas uppfattning av sin 

tillskrivna ledarroll har således en induktiv ansats varit mest gynnsam. Däremot 

kritiserar Patel och Davidson (2011) den induktiva ansatsen då de hävdar att de teorier 

som studien genererar färgas, dock i olika mån, av forskarens egna föreställningar och 
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tankar. Ytterligare en begränsning Patel och Davidson (2011) lyfter med den induktiva 

metoden är att de teorier som arbetas fram inte kan garanteras ha en generell giltighet. 

Anledningen till detta är att teorierna i huvudsak bygger på empiri som är 

situationsspecifik för studiens givna kontext. 

 

Utifrån Patel och Davidsons ovanstående nämnda kritik är ytterligare en begränsning 

med studien, i och med dess starka fokus på just artister, att den kan anses vara mycket 

situationsspecifik. Detta är något som kan göra att den förlorar relevans samt betydelse i 

andra, större sammanhang. Tillskrivet ledarskap uppstår dock inte enbart i sammanhang 

som berör artister och dess följare. Därmed kan de slutsatser som denna studie genererat 

kring tillskrivet ledarskap användas även i andra kontexter då just informellt ledarskap 

är det centrala studiefenomenet.  

 

2.2. Forskningsdesign 
I denna rapport har analyser utförts kring hur personer, i vårt fall artister, som tillskrivs 

en ledande roll upplever samt ställer sig till detta. Då denna studie inte har skildrat 

artisternas förhållningssätt till den tillskrivna ledarrollen genom någon form av 

statistiska resultat utan snarare förklarat fenomenet i ord har rapporten haft en kvalitativ 

forskningsinriktning.  

 

Backman förklarar detta genom att arbetsförfarandet inom det kvalitativa perspektivet 

lägger fokus på individen i fråga samt intresserar sig för hur denne “tolkar och formar 

en (sin) verklighet” (Backman 1998, s. 49 refererad i Åsberg 2001, s. 67). Valet av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt grundar sig därmed på en vilja av att belysa en specifik 

grupps, det vill säga artisters, inställning till sitt informella ledarskap. Detta snarare än 

en önskan att kartlägga och ge en mer generell överblick. Bryman och Bell (2017) 

förklarar att just kvalitativa studier ger studien en starkare mikroinriktning jämfört med 

kvantitativa studier. Med detta menas att fokuseringen blir snävare men inblicken och 

förståelsen djupare. Resultatet av detta blir att slutsatserna kan bidra till mer nyanserade 

insikter samt synliggöra fenomenets bakomliggande faktorer. 

 

En begränsning som finns med kvalitativa studier är att resultaten baseras på en mindre 

omfattande mängd data. I och med detta kan resultaten anses vara svårare att 

generalisera samt anses ge en mindre allmängiltig bild. Denna kritik påminner således 



  
 

 13 

om en av de negativa aspekter som tagits upp gällande användande av en induktiv 

forskningsansats. I motsats till den kvantitativa forskningsdesignen kan det därmed vara 

svårt att använda det specifika arbetets slutsatser i andra forskningssammanhang 

(Bryman & Bell 2017). Trots att ovanstående kan ses som en begränsning har, som 

precis nämnt, studiens syfte varit att åskådliggöra artisters förhållningssätt till sin 

tillskrivna ledarroll. För att uppfylla detta syfte krävs således inte att resultaten ska vara 

allmängiltiga samt tillämpbara i fler sammanhang. De negativa aspekterna med en 

kvalitativ metod är därmed i detta fall inte något som påverkar slutresultatet av detta 

arbete.  

 

I och med att denna rapport har utgått från respondenternas personliga åsikter och 

upplevelser är ett visst mått av subjektivitet omöjligt att undvika. Resultatet har således 

påverkats av det urval av respondenter som gjorts samt respondenternas individuella 

förhållningssätt. Respondenternas subjektiva uppfattningar har varit något som 

efterfrågats. Detta med anledning av studiens syfte och frågeställning. Dock har dessa 

subjektiva uppfattningar analyserats utifrån olika objektiva parametrar baserade på 

tidigare forskning. Detta för att de föreställningar och uppfattningar vi som forskare har 

skulle färga resultatet i så liten mån som möjligt och respondenternas svar skulle 

presenteras på ett adekvat sätt. 

 

2.3. Urval  
För att göra arbetet genomförbart samt hanterbart har ett urval av respondenter till 

intervjuer gjorts. I och med studiens frågeställning kring hur artister förhåller sig till 

sitt tillskrivna ledarskap har valet av respondenter baserats på vad som kan benämnas 

som ett målstyrt urval. I vårt fall blev respondenterna artister samt personer som på 

något sätt dagligen arbetar i nära kontakt med artister. Detta stämmer överens med 

Bryman och Bells (2017) förklaring av målstyrt urval som en process vilken handlar om 

att forskarna väljer respondenter som har en direkt koppling till de formulerade 

forskningsfrågorna. Respondenterna väljs således strategiskt ut baserat på om de ses 

som relevanta eller inte för den för studien formulerade forskningsfrågan. 

 

Det har i de flesta fall varit väldigt svårt att få fram kontaktuppgifter till personer som 

arbetar som artister samt uppfyller de kriterier som nämnts i avgränsningar. Utöver detta 

har tillgängligheten och svarsfrekvensen från de artister som kunnat kontaktas varit 
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bristfällig och i många fall obefintlig. Även andra aktörer har därmed kommit att 

kontaktats samt intervjuats. Dessa personer arbetar nära artister som uppfyller 

kriterierna som beskrivits ovan. De yrkesroller de intervjuade aktörerna har är PR- och 

marketing manager6 för artister, projektledare7 på bokningsbolag8 samt 

turnékoordinator9. Att intervjua aktörer med en nära koppling till artister och dess 

dagliga verksamhet är motiverat då dessa respondenter har ett nära samarbete med flera 

olika artister. De har således en inblick i hur artisterna uppfattar sin tillskrivna ledarroll, 

vilket intervjuerna har fokuserats på. Med anledning av dessa aktörers profession har de 

kunnat bidra med legitima samt relevanta insikter kring studiens frågeställning. För att 

förtydliga, det är i dessa intervjuer inte respondentens egen uppfattning eller känsla 

kring tillskrivet ledarskap som efterfrågats utan snarare hur de artister de arbetar med 

förhåller sig till sin informella ledarroll. Som nämnt är trots allt rapportens primära 

fokus artisternas bild och uppfattningar kring fenomenet. 

 

Genom att inkludera branschaktörer har fler artisters perspektiv lyfts. Detta har gjort att 

bilden av hur artister uppfattar sin informella ledarroll nyanserats. Utan 

branschaktörerna hade rapporten skildrat en mer ensidig syn på artisters tillskrivna 

ledarroll då endast fyra artister svarade inom avsatt tid. 

 

2.4. Insamling av empiri 
Insamlingen av empiri har främst skett utifrån sju intervjuer. Denna empiri kan därmed 

utifrån Olsson och Sörensens (2011) definition beskrivas som rapportens primärdata. 

Enligt Trost (2010) är en färre mängd intervjuer vid kvalitativa studier ofta mer 

fördelaktigt då många intervjuer kan göra att det insamlade materialet bli svårhanterligt. 

Detta kan bidra till att helhetssynen försvåras samt att betydelsefulla likheter och/eller 

skillnader mellan respondenternas svar försummas. 

 

                                                
6 Denna roll innefattar att personen arbetar tätt med artister, management samt de agenter som vanligtvis 
arbetar på samma företag som PR- och marketing managern. Arbetet innebär bl.a. att ta fram och 
koordinera marknadsmaterialet kring en turné. Arbetet med PR innebär även att planera, organisera och 
boka in intervjuer samt medianärvaro för en artist (My Larsson Telefonintervju 2018). 
7 Respondent 2 (Mailintervju 2018) säger att dennes roll som projektledare innefattar en rad olika 
ansvarsområden vilka bl.a. involverar koordinering av turnéer, marknadsföringsarbete samt fakturering.  
8 Ett bokningsbolag fungerar som en mellanhand mellan artisterna bolaget representerar och arrangörer. 
De bokar, förhandlar och organiserar såväl konserter som turnéer (Verksamt 2018). 
9 Främst innebär denna roll att vara “spindeln i nätet” och genom detta organisera samt planera inför en 
turné. Detta innefattar bl.a. att säkerställa att alla delar av produktionen av en specifik turné fungerar 
(Evelina Eliasson Telefonintervju 2018). 
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Utöver rapportens primärdata har även befintliga intervjuer med artister som varit 

intressanta för rapporten studerats. Dessa intervjuer har varit i form av en podcast samt 

olika tidningsartiklar. Oavsett format sågs dessa intervjuer som relevanta för denna 

studie då de på olika sätt belyst vad artisterna vill samt inte vill dela med sig av 

offentligt. Intervjuerna har även skildrat artisternas upplevda svårigheter i hur de bör 

agera i olika sammanhang. Dessa artiklar och podcasts kan benämnas som rapportens 

sekundärdata.  

 

Sekundärdata kan förklaras som process- eller registerdata vilken redan samlats in, 

bearbetats och presenterats i andra sammanhang. Risken med användning av denna 

form av data är att den kan vara subjektivt vinklad. Tagen ur sin ursprungliga kontext 

riskerar även innebörder att förvrängas (Olsson & Sörensen 2011). Trots detta har denna 

data setts som användbar då den bidragit till att förstärka rapportens slutsatser.  

 

2.4.1. Intervjuer 
Som nämnt är denna studie av kvalitativ karaktär. De intervjuer som genomförts har 

vidare skett över telefon eller via mail. Enligt Kvale och Brinkmann (2009 citerade i 

Dalen 2015) syftar den kvalitativa forskningsintervjun till att förstå ett visst fenomen 

utifrån intervjupersonens synvinkel. Detta innan respondenternas svar sätts i förhållande 

till, samt analyseras, utifrån vetenskapliga förklaringar. 

 

I och med arbetets begränsade tidsomfång har intervjuerna behövts hållas under en kort 

tidsperiod. Detta har därmed kommit att påverka genom att vissa respondenter endast 

hade tid att delta via mail, något som kan ses som en begränsning. Svaren som givits i 

skrift har tenderat att bli mer kortfattade och mindre målande. Därmed kan vissa 

aspekter av dessa respondenternas tankar och uppfattningar uteblivit. Även vissa tänkta, 

önskade respondenter har helt fallit bort då de inte hunnit svara inom angiven tid. 

Vidare kommer de genomförda intervjuerna beskrivas utifrån fyra områden, närmare 

bestämt intervjustruktur, relationen mellan forskare och respondent, telefonintervjuer 

samt anonymitet. 

 

Intervjustruktur 

Tidsbegränsningen har varit en avgörande faktor för hur intervjuerna kom att 

struktureras. För att försäkra oss om att få svar som på något sätt kunde bidra till att 



  
 

 16 

besvara studiens frågeställning kunde frågorna inte vara alltför allmänt formulerade. 

Den metod som enligt Bryman & Bell (2017) förespråkas inom kvalitativa studier, det 

vill säga ostrukturerade intervjuer, har därmed inte varit möjlig i detta fall. Detta då 

denna form av intervjuer, baserat på Kylén (2004), i stor mån är tidskrävande. Bryman 

och Bell (2017) förtydligar vidare den tidskrävande aspekten i termer av att 

intervjupersonerna vid ostrukturerade intervjuer tillåts fritt associera och prata kring 

vissa teman utan att några direkt styrande frågor ställs. 

 

De intervjuer som genomförts har istället snarare tagit en mer semi-strukturerad 

karaktär. Utifrån rapportens frågeställning formulerades ett antal relativt öppna frågor 

som alla på något sätt hade en koppling till det fenomen som skulle undersökas. 

Frågornas öppna formuleringar syftade till att inte styra respondenternas svar i för stor 

utsträckning. Beroende på om respondenten i fråga själv var artist eller inte 

formulerades frågorna något olika, men andemeningen och vad frågan syftade till var 

detsamma vid alla intervjuer. Vidare ställdes inte alla frågor alltid i samma ordning, 

ytterligare frågor utöver manus inkluderas under intervjuernas gång och respondenterna 

tilläts i viss mån styra samtalet. 

 

Dessa nyss nämnda tillvägagångssätt tyder alla på semi-strukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell 2017). I och med intervjuernas semi-strukturerade form benämns 

intervjupersonerna i denna rapport som respondenter och inte som informanter. Detta 

baseras på Bryman och Bells (2017) distinktion att informanter ofta har en mer 

ömsesidig och tätare arbetsrelation med forskaren medan respondenter är ett mer 

vedertaget begrepp vid intervjuer som i större utsträckning är strukturerade. 

 

Relationen mellan forskare och respondent  

En problematik med intervjuer är att den relation som uppstår mellan forskaren och 

respondenterna kan medföra vissa förväntningar. Dessa på förhand utformade tankar 

kan begränsa och/eller påverka respondenternas sätt att svara på intervjufrågorna. 

Istället för att uttrycka det som de egentligen står för anpassar de sina svar för att leva 

upp till de förväntningar som de uppfattar att forskarna har på dem (Holme & Solvang 

1997). Därmed har de begrepp och uttryck som använts inför samt vid alla intervjuer 

noga övervägts i förväg. Allt för att minimera risken att respondenterna skulle styras att 

formulera sina svar i en viss riktning. Trots detta har ett flertal respondenter vid vissa 
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telefonintervjuer uttryckt en undran om de svarat tillräckligt “bra” på frågan eller om ett 

annat svar önskas. Det har vid dessa tillfällen setts som viktigt att poängtera för 

respondenterna att det är artisternas egna uppfattningar alternativt branschaktörernas 

kunskaper utifrån deras profession som är av vikt, inte vilka tankar vi som forskare går 

in med. Att respondenterna däremot gått in med en tanke om att deras svar behöver leva 

upp till vissa förväntningar, samt uttryckligen frågat om detta, påvisar att det finns en 

risk att de även vid andra tillfällen under intervjun anpassat sina svar och inte pratat helt 

fritt och öppet. Detta kan därmed ses som en begränsning som det för oss som forskare 

är svårt att helt undvika. 

 

Telefonintervjuer 

Att genomföra en intervju över telefon istället för vid ett fysiskt möte kan ses som mer 

effektivt, detta såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt. Vidare kan en telefonintervju ses 

som mer gynnsam jämfört med ett fysiskt möte då det kan upplevas som mindre 

påträngande. Att både ställa samt besvara frågor som berör områden som kan upplevas 

som känsliga kan därmed ses som lättare (Bryman & Bell 2017). Båda dessa positiva 

aspekter har varit framträdande vid intervjuerna för denna rapport. 

 

Det som dock kan ses som negativt med telefonintervjuer är att viktiga faktorer såsom 

kroppsspråk och reaktioner inte går att uppfatta (Bryman & Bell 2017). I och med att 

intervjuerna för denna rapport inte genomförts vid ett fysiskt möte finns det därmed en 

risk att såväl frågor som svar till viss del har missuppfattas. Detta är i sådant fall något 

som kan ha påverkat rapportens resultat. Däremot har varje telefonintervju 

transkriberats samt skickats till respondenten i fråga. Således har respondenten kunnat 

bekräfta att de uttryckt sig som de tänkt och velat, och att inga missförstånd uppstått. 

 

Anonymitet  

En begränsning som upplevts i att intervjua artister är att deras yrkesroll kan begränsa 

deras sätt att uttrycka sig på. De artister som intervjuats är mer eller mindre offentliga 

personer och kan därmed anses ha ett rykte samt anseende att upprätthålla. Vidare har 

de branschaktörer som intervjuats, i och med sin yrkesroll, ett ansvar gentemot de 

artister som de representerar. Enligt Dalen (2015) måste därmed de respondenter som 

valt att vara anonyma känna sig trygga med att de förblir detta. Dalen framhåller dock 
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samtidigt att anonymitet bidrar till att svaren från dessa respondenter till viss del 

förlorar sin trovärdighet. 

 

Att få uttala sig anonymt har i denna rapport setts som en ökad chans att respondenterna 

vågar uttala sig i frågor de i annat fall kanske undvikit. Därmed har respondenterna fritt 

fått välja om de vill vara anonyma i rapporten eller inte. Trots att trovärdigheten i de 

anonyma svar som presenteras i rapporten kan anses ha minskat har dessa svar valts att 

ta med då de på något sätt setts som centrala för rapportens slutresultat. Majoriteten av 

de medverkande respondenterna har dock uttryckt att de är bekväma med att benämnas 

vid namn. Valet att uttryckligen framhålla vem som uttalat vad har därmed gjorts för att 

öka trovärdigheten i den presenterade empirin.  

 

2.5. Bearbetning samt analys av data 
För att vi som forskare skulle kunna använda det insamlade materialet, ta fram 

nyckelpoänger samt besvara vår frågeställning har viss struktur kring hanteringen samt 

bearbetningen av insamlad data varit nödvändigt. För att kunna analysera insamlad 

empiri går det att utgå ifrån Rennstam och Wästerfors (2015) tre olika grundbegrepp; 

sortera, reducera och argumentera. Den förstnämnda aspekten syftar till att skapa 

ordning och struktur i insamlad data. Detta för att forskarna ska få en bra överblick över 

sitt insamlade material. Som ett nästa steg behöver forskaren reducera sitt material, det 

vill säga välja ut vilka delar av materialet som faktiskt ska användas samt vilka delar 

som kan bortses från utan att slutresultatet påverkas på ett oönskat sätt. Syftet med att 

sortera samt reducera materialet är att forskaren slutligen ska kunna använda den data 

som valts ut för att göra en poäng. Utvald data ska användas för att forma samt styrka 

argument kring den aktuella forskningsfrågan.  

 

2.5.1. Sortering 
Sorteringen av materialet till denna rapport har bestått av att organisera samt urskilja 

vilka delar av de intervjusvar vi fått in som varit väsentliga för denna rapports syfte och 

frågeställning. Vi har sökt samband mellan intervjusvaren såväl som identifierat 

intressanta motpoler som kunnat ställas mot varandra för att på ett tydligt sätt få fram 

olika poänger med det som sagts. Utifrån detta har en tematisk sortering gjorts. Tre 

olika teman har tagits fram vilka på olika sätt betonat skilda aspekter av artistyrket som 
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påverkar artisters förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll. Dessa teman specificeras i 

teorikapitlet. 

 

2.5.2. Reducering 
Många av de intervjuade respondenterna har lyft liknande tankar flera gånger under 

respektive intervju. Det som respondenten sagt har således belyst samma sak trots att 

frågorna denne svarat på varit olika. Det mest primära vid reduceringen av det 

insamlade materialet har därmed varit att få med de föreställningar respondenterna haft 

utan onödig upprepning. Vidare har fokus legat på att välja ut de delar som på något sätt 

berör samt ansetts kunna förklara hur artister förhåller sig till sitt tillskrivna ledarskap. 

Det material som inte kunnat bidra till ett sammanhang, varken som en bekräftande eller 

bestridande faktor, har valts att reduceras bort. Med anledning av att intervjustrukturen i 

denna rapport varit av semistrukturerad karaktär har respondenterna i vissa fall gått ifrån 

ämnet i för stor utsträckning. Dessa svar har därmed setts som irrelevanta utifrån 

studiens syfte. Sammantaget har studiens syfte och upprätthållande av en röd tråd 

genom hela arbetet varit det som varit avgörande för vad som valt att tas med i 

respektive reducerats från rapporten. 

 

2.5.3. Argumentation 
I detta steg har det organiserade och strukturerade materialet tolkats med hjälp av 

tidigare formulerade teorier. Dessa teorier valdes ut efter att tematiseringen av 

materialet gjorts. Ett aktivt val gjordes att först presentera empirin för att i ett nästa steg 

analysera denna. För att kunna tolka mer fritt och inte bli låsta till specifika styckens 

innehåll delades varken empiri eller analys upp utifrån olika underrubriker. Ovan 

nämnda struktur samt användning av teorier har gjort att olika aspekter av materialet 

kunnat belysas, vilket gjort att argument för rapportens slutsatser kunnat formas. 

Argumentationen i rapporten har resulterat i att såväl negativa som positiva aspekter av 

artisters tillskrivna ledarskap har framkommit. 

 

2.6. Forskningskvalitet  
Som tidigare nämnt har denna rapport en kvalitativ karaktär. Vidare är analyserna samt 

slutsatserna till stor del baserade på tolkning av ord samt olika människors personliga 

uppfattningar. Att därmed argumentera för studiens relevans samt dess kvalitet är 

nödvändigt. 
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Bryman och Bell (2011) framhåller att begrepp som reliabilitet och validitet kan vara 

användbara för att förklara kvalitén på studien samt dess resultat. Reliabilitet syftar 

enligt Larsen (2009) till studiens precision och exakthet, eller i andra ord möjligheten 

till att replikera studien, medan validitet handlar om relevans eller giltighet. 

 

Trots att Bryman och Bell förespråkar användning av begreppen har just validitet samt 

reliabilitet setts som mindre användbara vid kvalitativa studier. Detta då båda dessa 

begrepp syftar till att på olika sätt mäta resultat för garantera viss kvalitet, och just 

mätning har i forskningssammanhang en starkare koppling till kvantitativa studier 

(Trost 2010). Även om mätning i strikt bemärkelse inte varit aktuell i denna studie 

innefattar både reliabilitetsbegreppet i viss mån, men framförallt validitetsbegreppet, 

aspekter som kan ge goda indikationer på studiens kvalitet. Studiens kvalitet kommer 

därmed vidare bland annat att diskuteras utifrån dessa begrepp. 

 

Genomgående i detta arbete har transparens ansetts vara av vikt. Därför framgår det i 

rapporten vilka tillvägagångssätt som använts samt varför olika val har gjorts. Enligt 

Trost (2010) bidrar transparens vid kvalitativa studier till ökad trovärdighet. Bryman 

och Bell (2017) som dock förespråkar användning av reliabilitetsbegreppet menar att 

transparens bidrar till rapportens reliabilitet. Detta då transparens ökar chansen för att 

någon annan ska kunna genomföra en liknande studie och uppnå liknande resultat. 

 

Det kan dock ses som problematiskt att hävda att en kvalitativ studie, framförallt om 

den är baserade på intervjuer, har hög reliabilitet (Bryman & Bell 2017). Detta då det 

inte går att anta att samma svar som ges vid en intervju, samt de resultat den ger upphov 

till, går att uppnå vid ett annat tillfälle för en annan person. Anledningen till detta är 

enligt Trost (2010) att alla intervjuer som genomförs påverkas av de inblandade 

personerna, det vill säga av såväl intervjuare som respondenter, samt kontext och 

sammanhang. Således kommer utfallet påverkas av alla dessa faktorer. 

 

De intervjuer som genomförts för denna rapport har, som tidigare nämnts, utgått från en 

rad öppet formulerade frågor. Dock tilläts respondenterna även komma med egna tankar 

och tillägg vilket gjorde att vi som forskare i vissa fall ställde följdfrågor som inte var 

formulerade i förväg. Enligt Larsen (2009) bidrar denna flexibilitet under arbetets gång 

till en högre validitet. Detta då forskarna kan upptäcka fler alternativa förklaringar 
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genom att ge respondenterna utrymme att själva ta upp saker de anser är av vikt. 

Respondenterna hjälper således forskaren att få en mer nyanserad bild av 

studiefenomenet vilket kan stärka slutsatserna. 

 

En åtgärd som Maxwell (1996 citerad i Yin 2013) framhåller kan bidra till ökad 

validitet är att återkoppla till respondenterna. Detta för att försäkra sig om att de 

tolkningar som gjorts stämmer överens med de som sagts vid intervjutillfällena (ibid). 

Detta är något som i detta arbete gjorts efter telefonintervjuerna. En sammanställning av 

de svar som har uppfattats har skickats till berörd respondent vilken vidare har bekräftat 

att de svar vi skrivit ner stämmer överens med det de önskat uttrycka. Om respondenten 

uttryckt att något saknats eller missuppfattats har dessa delar av intervjun korrigerats. 

 

Vidare menar Maxwell att sökande efter negativ data eller motstridiga åsikter bör 

genomföras för att “(...) pröva konkurrerande förklaringar” (Maxwell 1996 s. 87 citerad 

i Yin 2013 s. 84). Utifrån detta har respondenter till rapporten valts ut antingen för att 

de antagits uppfatta sig själva som ledare, eller för att de antagits se en ledarroll som 

oönskad eller ofrivillig. Att lyfta att det finns olika sätt att förhålla sig till samma 

fenomen, det vill säga att belysa motsatsförhållanden, har således ansetts vara av vikt.  

 

2.7. Forskningsetik  
I alla sammanhang då människor studeras uppstår det olika etiska aspekter vilka måste 

tas hänsyn till. En grundläggande faktor vid intervjuer är att det finns ett samtycke 

mellan forskarna och de respondenter som intervjuas. En ytterligare grundläggande 

etisk regel är att deltagarna ska kunna lita på att de fått tillräcklig, samt pålitlig, 

information av forskarna gällande studien och dess syfte (Bryman & Bell 2017). Då 

respondenter till denna rapport kontaktades, samt under de intervjuer som genomfördes, 

gjordes ett aktivt val att utelämna begrepp som “informellt ledarskap” och “ledarroll”. 

Istället beskrevs studien i termer av att syftet var att undersöka “relationen och påverkan 

mellan artister och dess följare”. Till viss del skulle detta därmed kunna ses som något 

oetiskt då viss information undanhållits från respondenterna. Dock gjordes detta i syfte 

att inte påverka respondenternas egna tankar och förhållningssätt. Ambitionen var 

således att få så sanningsenliga svar som möjligt snarare än att aktivt försöka vilseleda 

respondenterna. Vidare kan det ämne och fenomen som studerats anses vara relativt 
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harmlöst. Att inte explicit förklara studien med begrepp relaterade till ledarskap 

förmodas därmed inte skada respondenterna personligen.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Följande kapitel har formulerats efter att studiens intervjuer genomförts samt 

respondenternas svar sammanställts. Efter sammanställningen blev tre teman 

framträdande; artisteri som företagande, vikten av relationen artist och följare emellan 

samt upplevt ansvar, inflytande och påverkan. Denna kategorisering gjorde det vidare 

möjligt att välja ut teorier som kunde bidra till tolkning och förståelse. 

 

En genomgående utgångspunkt i rapporten är att artister kan betraktas som informella 

ledare. Studien ämnar att redogöra för hur artister förhåller sig till sitt tillskrivna 

ledarskap. Baserat på att informellt ledarskap är något som tillskrivs en individ av 

människor som låter sig ledas av denne, sågs relationen ledare och följare emellan som 

central. Teorier som relationellt ledarskap samt relationsmakt sågs därmed som 

lämpliga vid tolkning av respondenternas svar. För att förstå en individs förhållningssätt 

samt handlingar finns det ett flertal olika teorier som belyser detta på olika sätt. Faktorer 

som kan anses påverka är bland annat motivation, normer, identitetstillhörighet samt 

olika etiska tankar. I denna rapport har därför även individuell motivationsteori, social 

identitetsteori, de etiska aspekterna utilitarism samt omsorg, institutionalism samt en 

teori kring identitet, image och rykte valts ut som tolkningsverktyg.  

 

Vi är medvetna om att framförallt etik och institutionalism är breda teoribildningar vars 

helhet kan vara svårt att redogöra för med tanke på rapportens begränsade omfång. 

Dock har de valda delarna av dessa teoribildningar på ett tydligt sätt kunnat belysa 

artisternas förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll, och därmed kunnat bidra till att 

uppfylla studiens syfte. Därmed har valet gjorts att ta med dessa teorier, trots att 

redogörelsen för dem inte ger en fulländad beskrivning av teoribildningarna i deras 

helhet. 

 

Valet att presentera dessa sju teorier separat, innan empiri och analys, beror på att 

samtliga teorier återkommer i mer än ett tema. Vilka teorier som dock kommer att 

användas när specificeras i nästkommande kapitel inför varje analysdel. 

 

3.1. Relationellt ledarskap 
Följarna har i allt större utsträckning börjat betraktats som en aktiv samt medverkande 

faktor i ledarskapet (Oc & Bashurb 2013). Utifrån detta har relationellt ledarskap 
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kommit att beskriva ledarskap som en process samt relation vilken skapas och 

upprätthålls av såväl ledaren som följarna. Detta snarare än som ett ensidigt 

påverkansförsök från en enskild person gentemot ett kollektiv. Följarnas förståelse samt 

reaktion på ledarens handlingar anses här påverka vilken form och vilka effekter ett 

visst ledarskap får. Det anses även vara i detta samspel ledare och följare emellan som 

ledaren tillskrivs viss auktoritet, visst inflytande samt ansvar (Graen & Uhl-Bien 1995). 

Som Graen och Uhl-Bien vidare beskriver det uppstår effektivt ledarskap då “(...) 

leaders and followers are able to develop mature leadership relationships 

(partnerships) and thus gain access to the many benefits these relationships bring” 

(Graen & Uhl-Bien 1991, citerad i Graen & Uhl-Bien 1995 s. 225). 

 

3.2. Relationsmakt 
Robert Vecchio (2007) menar att makt är en central del för en person i en ledande roll 

då det utan makt kan bli svårt för personen att leda andra. I samband med 

maktbegreppet brukar det också talas om inflytande samt påverkan. Trots att makt samt 

inflytande båda fastställs som verktyg vilka används för att påverka människors 

handlingssätt, menar Vecchio att inflytande är mer svagt samt mindre tillförlitligt än vad 

makt är. 

 

Vecchio (2007) förklarar vidare att människor som besitter attraktiva personligheter 

alternativt specifika karaktärsdrag innehar vad han benämner som relationsmakt. Att 

dessa människor inspirerar samt beundras, som ett resultat av deras utseende, stil eller 

värderingar, leder till att andra personer har en önskan att identifiera sig med dem. 

Personer som besitter relationsmakt är lätta att identifiera sig med. Sådana personer kan 

exempelvis vara idrottare, underhållare eller artister. Däremot är det svårt att konkret 

redogöra för vad som orsakar att dessa individer är så pass karismatiska att 

omgivningen önskar att identifiera sig med dem. Oavsett anledning uppstår dock denna 

typ av makt då andra människor upplever en önskan att identifiera sig med egenskaper 

de finner attraktiva hos en annan individ. 

 

French och Raven (1959) förklarar även de att relationsmakten har sin grund i 

identifikation. De menar vidare att om en underordnad i hög grad beundrar personen 

med makt har denne underordnade ett begär att förknippas med makthavaren. Så länge 

som den underordnade har en känsla av att denne associeras med makthavaren kommer 
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personen sträva efter att bevara relationen. Genom att den underordnade vidare ser till 

att det finns en överensstämmelse mellan sina egna samt makthavarens tankar, åsikter 

och handlingar vidmakthålls relationen. Personen som innehar den relationella makten 

anses slutligen kunna påverka sina följare utan att de är medvetna om att makten utövas. 

 

3.3. Social identitetsteori  
Begreppet identitet syftar till hur en människa ser på samt uppfattar sig själv. Denna 

självbild är därmed personlig samt utgår endast från individen i fråga (Alvesson & 

Sveningsson 2012). Social identitet däremot handlar om hur en människa förstår samt 

definierar sig själv i förhållande till andra. Vem individen anser sig vara påverkas samt 

bestäms därmed utifrån vilka sammanhang individen medverkar i samt vilka människor 

denne omges av. Utifrån detta ses bland annat individens yrke och titel som en viktig 

identitetskälla, men även andra tillhörigheter såsom kön, nationalitet eller etnicitet anses 

vara avgörande. Dessa olika kategoriseringar eller egenskaper kan benämnas som olika 

sociala kategorier. De olika tillhörigheterna hjälper till att kategorisera, förklara samt 

presentera människor för andra. De ger människan “en plats i världen”. Den sociala 

identiteten förser vidare individen med vissa normer samt tankar kring hur denne bör 

agera samt förhålla sig till andra. “Poängen med detta resonemang är att 

självkategorisering i viss mån styr tolkning, förståelse, attityder, känslor och beteende i 

riktning mot det som anses vara prototypiskt för den kategori vi menar  oss tillhöra” 

(Sveningsson & Alvesson 2010 s.52). Således avgör den kategori som en individ anser 

sig själv tillhöra hur denne uppfattar sin omgivning samt agerar (ibid).  

 

3.4. Individuell motivation  
Precis som titeln antyder hävdar Baumeister och Leary (1995) i sin artikel The Need to 

Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation att 

människors behov av att känna tillhörighet är fundamentalt för deras motivation. 

Baumeister och Leary förklarar att det som i mångt och mycket driver människor anses 

vara känslan av att vilja bevara ett fåtal relationer. Detta då mer föränderliga och 

flyktiga relationer inte skapar lika stor tillfredsställelse som mer varaktiga och 

långlivade relationer gör. De relationer som värnas om är vidare, utöver varaktigheten, 

de som av individen upplevs som positiva samt betydelsefulla. Fokus i artikeln ligger på 

att människan har ett behov samt en önskan om att vara en del av något större och 

därmed känna gemenskap med andra människor. Slutligen framhåller författarna att alla 
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människor uppskattar att bli värdesatta samt bekräftas för de prestationer de gör. Att 

inte värderas av andra eller bli uppskattad för sitt arbete hävdar författarna skapar en 

känsla av ensamhet.  

 

3.5. Etik  
Det finns ett flertal teorier inom området etik och moral. En av dessa betecknas 

utilitarism vilket syftar till att individer bör handla i överensstämmelse med det som ger 

så stor nytta som möjligt för så många människor som möjligt. Det är således en 

handlings konsekvenser som avgör i vilken grad handlingen anses vara etisk riktig samt 

moraliskt rätt (Nationalencyklopedin 2018c).  

 

En annan aspekt av etik handlar om omtanke och omsorg. En metafor som kan 

användas för att förklara detta och beskriva organisationer är familjen. En familj tar 

hand om och visar medkänsla gentemot sina medlemmar. Inom familjer och samhällen, 

såväl som organisationer, behövs en frontfigur som ser till medlemmarnas bästa. Med 

anledning av detta krävs det att ledaren i fråga får en förståelse för vad individerna 

efterfrågar och behöver. Detta för att kunna tillfredsställa medlemmarnas behov på bästa 

sätt (Bolman & Deal 2013). 

 

3.6. Institution  
En institution kan beskrivas som en form av ramverk vilket hjälper människor att tolka, 

samt handla i, en given kontext. Detta ramverk innefattar medvetna och explicit 

uttryckta regler, strukturer samt normer vilka människor mer eller mindre medvetet 

rättar sig efter. Således är institutioner något som skapar ordning samt underlättar 

människors vardag genom att bland annat klargöra vad som anses vara rätt typ av 

handlande och agerande i det aktuella sammanhanget (Johansson 2002).  

 

Enligt Richard Scott (1995 refererad i Johansson 2002) kan en institution förklaras och 

beskrivas utifrån tre olika pelare. Dessa representeras av normativa, kognitiva och 

regulativa element. Den normativa pelaren syftar till de värderingar och normer som 

reglerar det sociala livet utifrån vissa sociala krav. Detta handlar om vilka förväntningar 

en människa upplever att det finns på hur denne bör agera. Föreställningar kring vad 

som anses vara önskvärt och rätt, respektive olämpligt och felaktigt, påverkar således 

vilket beteende som uppvisas. “Det handlar om rättigheter och skyldigheter, om att 
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uppfylla förväntningar och göra vad olika roller kräver av rollinnehavaren” (Scott 1995 

citerad i Johansson 2002 s. 17).  

 

Den kognitiva aspekten syftar mer till människors medvetna handlande vilket baseras på 

vissa bestämmelser och vanor. Tankar, uppfattningar och agerande som ses som 

självklara är något som inte ifrågasätts då det är svårt att tänka sig ett annat 

tillvägagångssätt, och de reglerar därmed beteendet (Scott 1995 refererad i Johansson 

2002).  

 

Trots att alla tre aspekter reglerar, samt begränsar, beteenden på olika sätt kan denna 

aspekt anses vara tydligast när det talas om den regulativa pelaren. Detta då denna syftar 

till formellt uttalade regler och riktlinjer. Dessa upprätthålls vidare genom bevakning 

samt med hjälp av explicita sanktioner (ibid).  

 

3.7. Identitet, image och rykte 
Ett varumärke kan enligt Rosenbaum-Elliott, Percy och Pervan (2015) brytas ner och 

förklaras utifrån tre överlappande och samverkande begrepp, nämligen identitet, image 

och rykte. 

 

Ett varumärkes identitet kan enligt Dowling (2001 refererad i Rosenbaum-Elliott m.fl. 

2015) förklaras som den terminologi samt de symboler som används för att skildra det 

aktuella varumärkets identitet. Det syftar således till att påvisa varumärkets karaktär och 

vad det står för, vanligtvis för att på något sätt urskilja sig från mängden och bli 

ihågkommen.  

 

Image kan vidare beskrivas som de övergripande uppfattningar och inställningar en 

individ har angående varumärket i fråga. Genom att aktivt och målinriktat arbeta för att 

förmedla ett konsekvent budskap i alla sammanhang som varumärket är synligt i ökar 

chanserna att alla mottagare upplever varumärket på liknande sätt. Om uppfattningarna 

kring varumärket är gemensamma hos alla mottagare är detta ett bevis på en stark image 

(Dowling 2001 refererad i Rosenbaum-Elliott m.fl. 2015). 

 

Rykte syftar till vilket värde ett varumärkes olika egenskaper tillskrivs av mottagarna. 

Faktorer som bland annat kulturella skillnader kan påverka hur människor uppfattar 
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samt värderar olika symboler och budskap. Detta gör att ett varumärkes image kan 

mottas, upplevas samt värderas på varierande sätt av olika människor. Om dock 

varumärkets image uppskattas av mottagarna resulterar detta i ett gott rykte där aspekter 

som trovärdighet, autenticitet och integritet kan upplevas som starka (ibid). 

 

4. Empirisk presentation och analys   
Detta kapitel har disponerats i tre delkapitel vilka tilldelats varsitt tema. Dessa teman 

har blivit framträdande utifrån studiens syfte, frågeställning samt primärdata. 

Inledningsvis i varje delkapitel kommer den insamlade empirin att presenteras för att i 

ett nästa steg analyseras utifrån utvalda teorier.  

 
 

4.1. Artisteri - Hundra procent känsla eller professionellt företagande?  
4.1.1.  Empirisk presentation 
Utifrån de intervjuer som genomförts med såväl artister som andra branschaktörer har 

det framkommit att synen på vilka åtagande en artist har i sin yrkesroll varierar. 

Samtliga respondenter framhåller att det i stor mån, sett till omgivningen, handlar om att 

inspirera samt leverera ett budskap till sin publik. På ett mer personligt plan pekar 

respondenterna dock på att yrkesrollen framförallt ger verksamma artister utrymme att 

få utlopp för en inneboende och grundläggande kreativitet. Att musiken även ger 

artisterna möjlighet att få uttrycka sina egna känslor samt bearbeta sådant de tidigare 

känt eller upplevt är något samtliga respondenter är överens om. Pop- och soulartisten 

Paul Rey (Mailintervju 2018) uttrycker sig kring detta på följande sätt: 

 

“Musiken fungerar som en slags meditation och terapi för mig själv 

personligen, den ger mig ett visst lugn som är svårt att hitta någon 

annanstans. Utöver det så vill jag förmedla känslor och upplevelser 

genom musik till lyssnaren, en typ av känsla som endast musik och 

film kan förmedla” (Paul Rey Mailintervju 2018). 

 

Sammantaget är det kreativitet som enligt respondenterna är kärnan till artisteriet och 

den starkaste drivkraften för arbetet som artist i stort. My Larsson, PR/Marketing 
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manager på Live Nation Sverige10, uttrycker att artisters behov av att få uttrycka sig 

vanligtvis är så pass stort, och dragning till musiken är så pass stark, att detta gör att 

andra åtaganden som yrket medför i vissa fall motvilligt accepteras samt hanteras. Som 

ett exempel på detta förklarar hon att det finns de band och artister som hon arbetat eller 

arbetar med vilka egentligen inte trivs med att stå på en scen. Att de trots detta väljer att 

arbeta professionellt med musiken grundar sig därmed i dessa fall i att de trivs så pass 

mycket med att uttrycka sig musikaliskt och få utlopp för sin kreativitet (My Larsson 

Telefonintervju 2018).  

 

Utöver de ovan nämnda uppgifter en artist ägnar sig åt som enligt Deresiewicz (2015) 

kan ses som grundläggande för artistyrket, det vill säga skapande samt framförande av 

musik, finns även andra aspekter samt delar som ingår i artisteriet. Turnékoordinatorn 

Evelina Eliasson (Telefonintervju 2018), även hon anställd på Live Nation Sverige, 

pekar på att artisteri i mångt och mycket handlar om företagande.  

 

“För många artister så handlar det om att driva ett företag, det är 

egentligen det man gör. Man förvaltar ju sin karriär precis som att 

man förvaltar ett företag egentligen. Vissa artister kanske sitter med 

bokföring, planering av till exempel turnéer och då vad de ska 

innehålla rent kreativt. Det är ett helhetskoncept om hur man vill 

bygga sig själv som artist och varumärke. Det går att jämföra med ett 

företag. De uppgifter som ingår i att driva ett företag, samma 

åtagande har en artist” (Evelina Eliasson Telefonintervju 2018). 

 

I linje med Eliassons uppfattning om att artisters yrkesroll kan jämföras med 

företagande uttalar sig det band som i denna rapport valt att vara anonyma på följande 

sätt: ”Vi sköter allt inom vårt band tillsammans. Vi hjälps åt allihop med content, sociala 

medier, beslut med mera.” Enligt bandet rör sig arbetsuppgifterna om allt från 

musikproduktion, framtagning av innehåll till exempelvis sociala medier, logistik för 

spelningar samt administrativa och finansiella åtaganden (Respondent 1 Mailintervju 

2018).           

 

                                                
10 Sveriges största arrangör av konserter, turnéer och evenemang (Live Nation Sverige 2018). 
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Majoriteten av resterande respondenter uttrycker dock inte att de, alternativt de artister 

de arbetar med, upplever att yrkesrollen som artist innefattar några specifika, 

ofrånkomliga åtaganden utöver de tidigare nämnda grundläggande aspekterna som 

artisteriet innebär.  

 

Å andra sidan hävdar My Larsson, baserat på de erfarenheter hon har från sin yrkesroll 

som PR/Marketing manager, att en av artisters viktigaste uppgifter är att vara trovärdiga. 

Utan trovärdighet i artisteriet kommer ingen att lyssna på musiken och inte heller gå och 

se artisten spela live11 (My Larsson Telefonintervju 2018).  

 

“Eftersom de är offentliga personer kan de inte säga, vara och göra vad 

de vill eftersom det ger konsekvenser. Har en artist politisk musik eller 

politiska budskap måste det genomsyra deras image, annars blir det 

svårt att arbeta med dem, det blir inte trovärdigt” (My Larsson 

Telefonintervju 2018). 

 

Larsson (Telefonintervju 2018) utvecklar vidare att artister, oavsett vad de gör, alltid 

berättar en historia. Varje handling och uttryck bidrar i någon mån till den helhetsbild 

omgivningen får av artisten i fråga. Hur artisten agerar är därmed något som ger upphov 

till konsekvenser samt påverkar dennes karriär. Oavsett hur pass öppen artisten i fråga 

väljer att vara gällande sitt privatliv hävdar Larsson att de alltid måste vara personliga. 

Detta förklarar hon grundar sig i att det är lättare för människor att ty sig till människor 

med tydliga personligheter snarare än till varumärken. Som exempel lyfter Larsson pop-

trion Dolly Style som består av tre fiktiva karaktärer. Dessa karaktärer agerar mot sin 

omgivning på ett sätt som ska uppfattas som att de “lever och finns” på riktigt. Att 

uppträda på detta sätt, samt att fullt ut gå in i de olika rollerna, är dock för personerna 

bakom karaktärerna enbart yrkesrelaterat. Privat, förklarar Larsson, är de helt andra 

personer vilkas värderingar nödvändigtvis inte behöver överensstämma med de 

värderingar och tankar Dolly Style uttrycker. Dock hävdar Larsson att ett visst mått av 

eftertanke, samt att oavsett sammanhang agera i enlighet med sina grundvärderingar, är 

nödvändigt för alla artister. Detta då digitaliseringen har gjort att artisters följare idag 

kan få tillgång till mer eller mindre all information de vill om artisten i fråga. Larsson 

menar att “de gräver och hittar allt om artister”. Sammanfattningsvis trycker Larsson på 

                                                
11 Att framträda inför publik i exempelvis konsertsammanhang (Nationalencyklopedin 2018a). 
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att artister, oavsett om de är fiktivt skapade eller inte, i grund och botten kan ses som 

varumärken. Att som artist, och då offentlig person, konsekvent upprätthålla en 

trovärdig roll gentemot sin omgivning är därmed ett måste (My Larsson Telefonintervju 

2018). 

 

I telefonintervjun med artisten Sofia Vivere (2018) berör även hon vikten av 

trovärdighet samt medvetenhet kring hur hon som artist agerar i offentliga sammanhang. 

Hon förklarar att det är viktigt för henne att alltid vara ärlig då hon uttalar sig offentligt, 

dock väljer hon i vissa sammanhang att inte uttala sig alls om sådant som hon tror kan 

komma att missuppfattas eller ge en missvisande bild av henne som person. För att 

förtydliga förklarar hon att hon i privata sammanhang ofta är ironisk och frispråkig. 

Hennes vänner och familj som känner henne väl vet vad hon står för vilket medför att ett 

“felaktigt” uttalande inte missuppfattas. Däremot, i offentliga sammanhang där 

människor nödvändigtvis inte känner henne personligen i lika stor utsträckning kan ett 

ogenomtänkt uttalande tolkas på fel sätt samt ge negativa konsekvenser. Därmed väljer 

hon aktivt att anpassa sina offentliga uttalanden.  

 

Utöver de respondenter som specifikt intervjuats för denna studie har även popartisten 

Astrid S under en intervju i podcasten Pillowtalk med Peg & Penny (2018) uttalat sig 

kring vilken bild hon som artist vill förmedla till omvärlden. På sina sociala medier har 

hon aktivt valt att endast visa upp sin positiva sida och många har en bild av henne som 

en konstant glad person. Privat är hon dock mycket politiskt intresserad och har många 

starka åsikter hon gärna diskuterar med andra. Trots att hon har varit verksam i 

musikbranschen under fem års tid förklarar hon att hon fortfarande inte vet hur hon vill 

och bör tackla denna motsättning. Hon upplever att hennes vilja att diskutera och belysa 

de ämnen hon innerst inne brinner för begränsas. Detta framförallt då människor idag 

allt mer tenderar att snabbt döma och placera människor i olika fack istället för att föra 

en konversation om ämnet. Vidare framhåller hon att sociala medier tillåter personer, 

inklusive henne själv, att visa upp den bild av sitt liv de vill att andra ska se. En bild 

som i många fall sällan fullständigt stämmer överens med verkligheten. För henne 

personligen har detta inneburit att hon i sin roll som artist sett det som mer gynnsamt 

att, speciellt på sociala medier, inte fullt ut visa sitt rätta jag. Därmed har frågor som rör 

bland annat politik varit något som Astrid S undvikit i intervjuer samt valt att inte dela 
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med sig av på sociala medier. Detta trots sitt intresse för politik (Pillowtalk med Peg & 

Penny 2018). 

 

Astrid S ovan nämnda kommentar kring att människor idag lätt dömer andra utan 

närmare eftertanke bekräftas i samtalet med Evelina Eliasson. Eliasson uttrycker att 

hennes uppfattning är att många människor idag dömer såväl artister specifikt men även 

offentliga personer generellt. Detta tror hon grundar sig i att sociala medier tillåter 

människor att integrera med artister utan att personligen behöva stå till svars för sitt 

agerande. Eftersom att användarna på olika sociala kanaler inte har en personlig relation 

till artisten, samt kan gömma sig bakom sin dator- och/eller mobilskärm, menar 

Eliasson att det blir lättare att utan eftertanke döma artisten i fråga (Evelina Eliasson 

Telefonintervju 2018).  

 

4.1.2. Analys 
Den empiri som i ovanstående delkapitel har presenterats kommer fortsättningsvis att 

brytas ned samt tolkas utifrån tidigare förklarade teorier kring identitet, image och 

rykte, institutioners normativa och kognitiva aspekter samt social identitetsteori. 

 
 

Utifrån de intervjusvar som ovan presenterats går det att utläsa att en artists yrkesroll på 

många sätt kan jämföras, samt i vissa fall är ekvivalent, med företagande. Baserat på 

detta kan därmed artisten i fråga likställas med ett varumärke. Denna liknelse är något 

både Eliasson och Larsson har tagit upp i sina intervjuer. Samtliga respondenter 

framhåller dock att den största, samt mest personliga, drivkraften med arbetet som artist 

ligger i att få uttrycka sig musikaliskt samt få utlopp för en inneboende och 

grundläggande kreativitet. Dowling (2001 refererad i Rosenbaum-Elliott m.fl. 2015) gör 

en distinktion av ett varumärke utifrån tre delar; identitet, image och rykte. Just 

varumärkets identitet menar han syftar till den terminologi samt de symboler som 

används för att påvisa varumärkets karaktär (ibid). En artists sätt att uttrycka sig skulle 

därmed kunna beskrivas som ett sätt att förmedla sin identitet. Sett till att identiteten till 

stor del uttrycks genom terminologi kan formulering samt budskap i låttexterna anses 

vara av största vikt. Då Dowling i sin distinktion dock hävdar att ett varumärkes 

identitet uttrycks genom symboler kan även de mer visuella delarna av artisteriet ses 

som avgörande för artisten. För de respondenter som intervjuats i denna rapport, samt 
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även allmänt för artister som är verksamma i dagens samhälle, kan dessa visuella 

aspekter syfta till allt från synlighet på olika sociala medier till liveframträdanden. 

 

Till skillnad från de intervjuade branschaktörernas uttryckliga beskrivning av artister 

som varumärken anger inte de intervjuade artisterna att de ser på sig själva som just 

varumärken. Trots att flertalet av de respondenter som arbetar som artister tar upp flera 

aspekter, exempelvis vikten av att leverera ett konsekvent och trovärdigt budskap, som 

kan kopplas till varumärkesbyggande används aldrig den termen explicit. Att det 

påvisas en annan medvetenhet, samt ett annat val av terminologi, hos branschaktörerna 

beror med stor sannolikhet på deras yrkesroll. De olika yrkesrollerna handlar konkret 

om att se till att artisterna de arbetar med presenteras på ett så gynnsamt sätt som 

möjligt i offentliga sammanhang. Det kan således antas finnas en större teoretisk 

kunskap samt erfarenhet hos dessa aktörer än hos artisterna. För artisterna i fråga är 

självfallet deras egen representation i offentliga sammanhang av största vikt och 

intresse. I och med att deras yrkesroll dock grundar sig i att skapa och framföra musik 

förhåller de sig något annorlunda, i jämförelse med branschaktörerna, till yrkets övriga 

delar. Dock, om de artister som exempelvis Larsson arbetar med hade medverkat i 

rapporten hade kanske andra svar och uppfattningar framkommit. Detta då dessa artister 

antagligen blivit mer formade av och även mer medvetna om hur de bör agera utifrån de 

yrkesmässiga kunskaper det framgått att Larsson har.  

 

Vidare kan en annan anledning till att artisterna inte benämner sig själva som 

varumärken vara att det handlar om dem personligen och därmed deras identitet. Detta 

går i linje med Alvesson och Sveningssons (2012) tankar kring teorin social identitet. 

Utifrån detta ses bland annat individens yrke som en viktig identitetskälla. Vidare syftar 

teorin till att det är de sammanhang som en individ medverkar i samt de människor 

denne omges av som avgör vem individen anser sig själv vara (ibid). Artister kan antas 

omge sig av andra artister, musiker eller personer med liknande musikrelaterade 

yrkesroller i ett flertal sammanhang såsom konserter, turnéer, intervjusammanhang samt 

vid olika typer av samarbeten. Det blir då naturligt för en artist att identifiera sig med 

dessa personer. Utifrån detta kan det därmed ses som mer naturligt att artister i första 

hand benämner, såväl som ser på, sig själva som just artister snarare än som 

varumärken.  
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Utifrån teorin kring social identitet påverkar valet av vilken social kategori en människa 

anser sig tillhöra hur denne uppfattar sig behöva, samt förväntas, agera. Detta då varje 

social kategori anses föra med sig vissa stereotypiska beteenden och känslor vilka 

individer inom samma kategori i olika utsträckning rättar sig efter (Alvesson & 

Sveningsson 2012). Den bild en artist själv har av yrket artist kan utifrån social 

identitetsteori beskrivas som prototypiska föreställningar. Dessa stereotypiska och 

uppmålade uppfattningar artisten själv har blir som en typ av vägledning för hur artisten 

i fråga ska vara. Eftersom samtliga av de respondenter vilka arbetar som artister inte 

uttrycker att de ser sig själva som varumärken kan detta tolkas som att de inte ser 

varumärkesbyggande eller företagande som en prototypisk del av artistyrket. Istället 

framhålls utloppet för kreativitet och kärleken till musiken som det som motiverat dem 

till att bli artister. Därmed kan just dessa faktorer istället ses som de aspekter artisterna 

anser är prototypiska för just yrket artist. 

 

Enligt Dowling (2001 refererad i Rosenbaum-Elliott m.fl. 2015) är ett varumärkes 

image ett resultat av alla de uttryck som företaget sänder ut. Genom att företaget bakom 

varumärket vidare arbetar aktivt för att förmedla ett så konsekvent budskap som möjligt 

kan varumärkets image förstärkas (ibid). Detsamma gäller således för artister. Den bild 

som når följarna är det som kan beskrivas som artistens image, och denna byggs upp 

samt upprätthålls genom alla de uttryck som artisten i olika kanaler samt sammanhang 

sänder ut. Genom att noga överväga samt vara medveten om vad som sägs, i vilka 

sammanhang samt på vilket sätt ökar sannolikheten att den generella bilden av artisten 

överensstämmer hos alla följare. Sett till Astrid S uttalande kring att hon medvetet 

framställer sig som en positiv och bekymmerslös person på sina sociala medier visar på 

att hon aktivt arbetar med att försöka leverera just den bilden till sina följare. Detta trots 

att det inte nödvändigtvis är så hennes verklighet ser ut. Att denna bristande 

överensstämmelse finns är dock inget som nödvändigtvis skadar hennes image. Så länge 

hon lyckas upprätthålla den positiva bilden i alla offentliga sammanhang är budskapet 

konsekvent samt tydligt, och ingen förvirring riskerar att uppstå hos följarna. Den som 

dock blir lidande är Astrid S själv. Genom strävan att upprätthålla den image som hon 

ser som önskvärd samt gynnsam för hennes karriär tvingas hon undanhålla eller tysta 

ner vissa delar av sitt liv. Hon anpassar därmed sin identitet efter vilken image hon vill 

förmedla.  
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Sofia Vivere nämner i intervjun att hon vill vara så ärlig som möjligt men att hon i vissa 

sammanhang väljer att inte uttala sig. Detta på grund av rädslan för att missuppfattas av 

omgivningen (Sofia Vivere Telefonintervju 2018). Utifrån detta begränsas hon således 

av sin roll som artist och offentlig person. Likt Astrid S påverkas Vivere då hon inte kan 

uttrycka sig på det vis hon vill. Trots att Vivere inte framhåller lika tydligt som Astrid S 

hur hon vill framstå visar hennes svar på att hon dels har en tydlig bild av hur hon vill 

uppfattas samt att denna bild inte till fullo stämmer överens med den hon är privat. Det 

kan således anses finnas en diskrepans mellan Viveres identitet och den image hon vill 

förmedla.  

 

Sett till det exempel som tagits upp gällande pop-trion Dolly Style är det medlemmarnas 

fiktiva karaktärer, och därmed de identiteter dessa givits, som påverkar samt avgör 

vilken image följarna upplever att gruppen har. Pop-trion uppfattas utifrån detta vara 

medvetna om att de kan påverka sina följare samt även på vilket sätt. Det är därmed 

troligt att medlemmarna ser sina fiktiva roller som ett positivt tillvägagångssätt att utöva 

sitt yrke som artister. Dolly Styles personliga, privata identiteter påverkar inte gruppens 

image i lika stor utsträckning som för en artist som inte spelar en karaktär. I och med 

detta kan känslan av att ständigt behöva upprätthålla en viss image anses vara mindre 

hos medlemmarna i gruppen. De ges utrymme att privat agera fritt utan att behöva 

reflektera över hur detta påverkar deras musikaliska karriär. Dock, precis som Larsson 

(Telefonintervju 2018) framhåller, kan Dolly Styles image till viss del även påverkas av 

medlemmarnas privata identiteter då gruppen valt att vara öppna med vilka personer 

som spelar de olika karaktärerna. Med hjälp av internet och olika sociala medier är det 

därmed lätt för följare att söka information om både de fiktiva karaktärerna såväl som 

om de faktiska personerna (ibid). Sammanfattningsvis påverkas således gruppens image 

av två typer av identiteter; medlemmarnas privata samt de fiktiva karaktärernas 

identiteter. Oavsett om en artist bygger på en fiktiv karaktär eller på en verklig person är 

således trovärdighet och ett visst mått av eftertanke centralt för hur en artist borde 

framställa sig själv.  

 

My Larsson framhåller även hon att artisters uttalanden måste stämma överens med 

deras agerande. Detta för att upplevas som trovärdiga (My Larsson Telefonintervju 

2018). Dessa tankar går i linje med Dowlings uttalande att en god överensstämmelse 

mellan identitet och image är avgörande för ett varumärkes framgång (Dowling 2001 
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refererad i Rosenbaum-Elliott m.fl. 2015). Precis som ett varumärke förlorar legitimitet 

om det upplevs som inkonsekvent och opålitligt, upplevs en artist inte som trovärdig om 

denne exempelvis privat eller på sociala medier helt och hållet går ifrån sin musikaliska 

image. 

 

Att inte upplevas som trovärdig resulterar i längden i att artisten i fråga även förlorar sin 

legitimitet. Detta kan i sin tur leda till att dess följare väljer att inte längre stödja 

artisten. Därmed drabbas artisten ekonomiskt då färre människor kommer lyssna på 

dennes musik och även välja att inte gå på artistens konserter. I slutändan medför detta 

förlorade inkomster och ett negativ utfall för artistens karriär. Även detta kan därmed 

jämföras med ett företag där ekonomisk vinst är grundläggande för överlevnad. 

 

Utifrån ovanstående kan det anses finnas en press på att ständigt uppfattas som 

trovärdig. Trots detta framhåller en del respondenter att de inte upplever att deras 

yrkesroll som artist innefattar några ofrånkomliga åtagande som skapar någon form av 

påtryckning på dem som personer. Dock framgår det i intervjuerna som genomförts för 

denna rapport att artisterna själva samt de som arbetar tätt med artister trycker på att 

trovärdighet och konsekvent agerande är av största vikt för en artists karriär. Det 

beskrivs även att detta i många fall begränsar artisternas sätt att vara, allt för att leva upp 

till den roll artisten vill förmedla utåt sett till sin omgivning. Allt för att behålla sin 

position på musikmarknaden och kunna leva på sitt artisteri. För oss som utomstående 

blir ovanstående därmed något förvirrande. Flera respondenter uttrycker vid ett tillfälle 

att det inte upplever någon press på att anpassa sitt agerande för att i nästa stund förklara 

att just anpassning är något som krävs. En tolkning är att artisterna upplever ett krav på 

anpassning men att detta inte ses som negativt. En annan möjlig aspekt är att artisterna i 

fråga vet om att de anpassar sig, men ser detta som en naturlig och ofrånkomlig del av 

sin yrkesroll. Kravet är därmed så pass förgivet taget att artisterna inte på ett djupare 

plan reflekterar kring hur de verkligen känner inför denna anpassning. Detta leder in 

tankarna på normativa och kognitiva element inom institutioner. 

 

Den normativa aspekten av institutioner grundas på att olika sociala krav anses skapa 

samt uttrycka vissa förväntningar på hur en viss människa bör agera. Dessa 

förväntningar styr sedan mer eller mindre undermedvetet hur personen i fråga faktiskt 

handlar (Scott 1995 refererad i Johansson 2002). Detta kan kopplas till att en del av de 
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artister vi intervjuat uttrycker att de anpassar sitt sätt att vara och agera för att framstå på 

“rätt” sätt samt för att undvika att missuppfattas eller placeras i ett specifikt fack. 

Således är det de normer, värderingar och sociala krav som finns i deras omgivning som 

avgör hur artisterna handlar. Vidare tyder även Astrid S samt Eliassons uttalanden kring 

att människor idag har lätt att döma artister, och offentliga personer överlag, på att det 

finns normativa aspekter som styr en artists agerande. 

 

Precis som antytts ovan kan kravet på anpassning dock ses som för givet tagna av 

många artister. Utifrån respondenternas svar framstår det som att artisterna upplever sitt 

agerande som så pass naturligt att de har svårt att se att det skulle vara möjligt att 

upprätthålla sin karriär på ett annat sätt. Sett till detta kan artisters agerande därmed 

även förklaras utifrån institutioners kognitiva aspekt. Scott (1995 refererad i Johansson 

2002) förklarar att den kognitiva aspekten syftar till medvetet handlande som är svårt 

för individer att ifrågasätta. Detta då dessa handlingssätt ses som så pass naturliga och 

tas för givna av berörda aktörer.  

 

För att återgå till de olika delarna som enligt Dowling utgör ett varumärke syftar rykte 

till hur mottagarna uppfattar samt värderar det budskap och den känsla ett varumärke 

levererar. Gemensamt för alla respondenter i denna rapport är att de uttrycker att artister 

strävar efter att framstå som trovärdiga, genuina och ärliga. Artister önskar således att 

förmedla en image som tillskrivs värden som dessa. Anledningen till detta skulle kunna 

vara att alla dessa begrepp generellt kan anses ha en positiv laddning. Genom att som 

artist försöka kartlägga och förstå vilka egenskaper följarna uppskattar, samt utifrån 

detta försöka skapa och förmedla en image som stämmer överens med detta, ökar 

sannolikheten för att artistens image kommer upplevas på ett positivt sätt. Detta bidrar 

vidare till att artistens rykte blir gynnsamt. 

 

Att jämföra artister med varumärken kan bidra till en förståelse kring varför artister 

agerar som de gör i olika situationer. Trots att samtliga respondenter framhåller att det är 

musiken och de kreativa faktorerna som är det mest väsentliga är varumärkesaspekten 

något som artisterna måste förhålla sig till för att bibehålla sin karriär. Samtliga 

respondenter framhåller detta genom att trycka på aspekter som trovärdighet och 

konsekvent handlande. Även om alla respondenter framhåller ovanstående som centralt 

upplever vissa artister samtidigt att yrkesrollens krav på anpassning är negativt. 
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4.2. Utan följare, ingen artist - Relationen är allt 
4.2.1.  Empirisk presentation 
Utöver de arbetsuppgifter och handlingar en artist dagligen utför finns det en annan, 

mer extern faktor som är avgörande för en artists karriär och framgång, nämligen 

artistens följare. Den relation som uppstår mellan artisten och följarna kan om hanterad 

rätt bidra till större spridning av musiken, fler intäkter samt en mer hållbar karriär. Detta 

är något My Larsson trycker på och menar att relationen artister och följare emellan är 

allt. Hon förklarar att artister måste sälja biljetter till sina konserter för att kunna 

fortsätta vara verksamma. Utan följare, inga sålda biljetter (My Larsson Telefonintervju 

2018). 

 

För att dock skapa, upprätthålla samt se till att denna relation verkar så gynnande som 

möjligt, framhåller Larsson att tillit är grundläggande. Följarna måste känna ett 

förtroende för artisten i fråga, samt att det artisten gör är genuint. Larsson förklarar, som 

tidigare nämnt, att allt artisten gör måste upplevas som trovärdigt. Det kan bland annat 

handla om att få känslan följarna upplever då de enbart lyssnar på musiken att stämma 

överens med den känsla och upplevelse som levereras live. En annan viktig aspekt 

framhåller Larsson är att artisten måste reflektera kring på vilket sätt det denne lägger 

upp på sociala medier bidrar till bilden följarna får av artisten. Vill artisten framstå som 

mer öppen genom att dela med sig av till exempel bilder från privata familjemiddagar? 

Alternativt, vill artisten snarare att alla inlägg på sociala medier ska kunna kopplas till 

dennes musik? Allt handlar om hur artisten vill framstå och vilken bild denne vill 

förmedla. Samtidigt är det generellt så att “ju mer artisten delar med sig av, desto mer 

vill fansen ha” (My Larsson Telefonintervju 2018).  

 

Att säkerställa att den bild och det budskap som når omvärlden upplevs som genuint 

och äkta är något både Kristofer Greczula samt Sofia Vivere lyfter som viktigt. De 

syftar då i huvudsak till att budskapet samt låttexterna måste stämma överens med eller 

vara sådant som de verkligen står för (Kristofer Greczula Telefonintervju 2018; Sofia 

Vivere Telefonintervju 2018). Respondent 1 samt Paul Rey uttrycker däremot snarare 

att den genuina känsla de som artister försöker förmedla främst handlar om det estetiska 

uttrycket. De framhåller att det är musiken som skapar och förmedlar en viss energi 
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eller kraft, samt att det är dessa faktorer som påverkar vad följarna upplever och känner 

(Respondent 1 Mailintervju 2018; Paul Rey Mailintervju 2018). 

 

Respondent 2 (Mailintervju 2018) arbetar som projektledare på ett bokningsbolag i 

Stockholm. I sin intervju uttrycker hen att relationen mellan en artist och dess följare är 

väldigt beroende av vilken typ av person artisten i fråga är. My Larsson menar att det i 

slutändan är artistens eget val att avgöra hur denne vill framställa sig. Dock, utifrån sin 

yrkesroll som PR/Marketing manager, framhåller hon vikten av att det alltid måste 

finnas förklaringar och en tanke bakom det som en artist gör. Alla handlingar måste på 

något sätt kunna sammankopplas och ses som logiska i förhållande till varandra. Detta 

för att det i slutändan handlar om att “sälja en story”. Om de sammanhang och 

situationer en artist är synlig i för omgivningen inte sänder ut samma budskap kan detta 

skapa en förvirring hos mottagarna. Artisten kan upplevas som spretig. “En tydlig 

tonalitet och story behövs för att artisten ska tas emot rätt av publiken”. Larsson menar 

att medvetenhet kring vilka konsekvenser artistens handlande kan få är av vikt. Det 

måste därför gå att förklara allt som artisten gör, detta för att artisten ska upplevas som 

trovärdig samt lyckas upprätthålla en genuin relation till sina följare (My Larsson 

Telefonintervju 2018). 

 

Turnékoordinatorn Evelina Eliasson (Telefonintervju 2018) beskriver relationen mellan 

artister och dess följare, baserat på de artister hon arbetat eller arbetar med, som nära 

och stark. Eliasson menar även att relationen i många fall grundar sig i en beundran, att 

följarna ser upp till artisten i fråga. Många följare ser denna relationen som skapas som 

personlig samt som en stor del av sitt liv. Hon förklarar vidare att relationen artist och 

följare emellan i vissa fall kan jämföras med en familjerelation. Hur pass nära samt hur 

pass stark relationen är hävdar dock Eliasson är något som varierar beroende på vilken 

artist det handlar om. Återigen lyfts pop-trion Dolly Style upp som ett exempel. Enligt 

Eliasson har gruppen en mycket nära kontakt med sina fans då de bland annat dedikerar 

mycket tid till att träffa fansen efter sina spelningar. Denna nära relation menar Eliasson 

även visas genom att fansen ser upp så mycket till karaktärerna att de själva vill vara 

dem. Utöver detta tar Eliasson även upp sociala medier som en central faktor för 

artisters relation till sina fans. Anledningen till detta är att sociala medier är en plats där 

“(...) artisten själv väljer hur mycket den vill dela med sig av och integrera med sina 

fans” (Evelina Eliasson Telefonintervju 2018). Att relationen varierar beroende på 
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vilken artist det handlar om är något som respondent 2 också uttrycker. Detta i termer av 

att vilken primär målgrupp artisten i fråga har, exempelvis vilka åldrar den innefattar, är 

något som påverkar relationen mellan artisten och dess följare (Respondent 2 

Mailintervju 2018). 

 

Att relationen artist och följare emellan i stor mån är sammankopplat med åldern på 

målgruppen är något som även artisten Sofia Vivere uttrycker. Hon jämför relationen 

till sina följare med en kompisrelation, en relation där hon ständigt försöker “peppa” 

sina följare. Hennes strävan är att få sina följare att uppleva relationen artist och följare 

emellan som jämlik samt ömsesidig. Detta försöker hon förmedla både genom att hon 

skriver låtar med relaterbara budskap samt genom att vara personlig i sina inlägg på sina 

sociala medier. Att skriva relaterbara låtar samt inlägg upplever Vivere som naturligt då 

hon är i ungefär samma ålder själv som den målgrupp som följer henne (Sofia Vivere 

Telefonintervju 2018).  

 

Artisten Kristofer Greczula framhåller att han upplever att den relation han har med sina 

följare än så länge är väldigt enkel och bra. Han förklarar att han försöker vara så 

transparent som möjligt. Han berättar även att han svarar alla som skriver till honom, 

oavsett om meddelandet han mottagit är trevligt eller inte. Dock framhåller han att 

majoriteten av dessa meddelanden trots allt har en god ton. Däremot påpekar Greczula 

att han fortfarande befinner sig relativt tidigt i sin karriär. Han tror att den enkla 

relationen han har till sina följare idag kanske kommer att ändras, samt bli svårare och 

jobbigare längre fram (Kristofer Greczula Telefonintervju 2018). 

 

Även respondent 1 framhåller att de i stor utsträckning är väldigt öppna mot de följare 

som skriver till dem. Vidare förklarar de att de ser relationen dem och följarna emellan 

som relativt nära (Respondent 1 Mailintervju 2018). Artisten Paul Rey mottar även han 

hälsningar från sina följare. Detta framförallt via inlägg på sociala medier och videos, 

men i vissa fall även i pappersform. Artisten berättar också, något han ser som 

surrealistiskt, att en av hans följare tagit det hela ett steg längre och faktiskt tatuerat in 

en av hans textrader, dessutom i Reys handstil (Paul Rey Mailintervju 2018).  

 

Utifrån ovanstående går det att sammanfatta relationen artist och följare emellan som 

avgörande, samt att den kräver eftertanke och underhåll för att upprätthållas. I de 
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intervjuer som genomförts för denna studie har en fråga gällande hur artister ser på 

relationen mellan dem och dess följare ställts. En fråga som visat att relationen kan 

beskrivas på ett flertal olika sätt. Utifrån respondenterna som medverkat i denna rapport 

är dock den genomgående uppfattningen kring relationen positiv. 

 

4.2.2. Analys 
Empirin som ovan har presenterats kommer i följande delkapitel analyseras utifrån de i 

teorikapitlet förklarade teorierna kring relationsmakt, relationellt ledarskap, individuell 

motivation, etik, image samt institutioners normativa och kognitiva aspekter. 

 
 

Den relation som finns mellan en artist och dennes följare grundar sig många gånger i 

en form av beundran från följarnas håll. Många av de människor som följer en artist ser 

vidare denna relation som en stor del av sitt liv (Evelina Eliasson Telefonintervju 2018). 

Att artister från första början får följare kan förklaras utifrån teorin om relationsmakt. 

 

Teorin förklarar att bland annat artister anses vara personer vilka har en speciell typ av 

karisma. En karisma som gör att människor i personens omgivning tenderar att vilja 

identifiera sig med personen. Teorin tar upp att människors önskan att identifiera sig 

med, samt anledningen till att de inspireras av en viss person, kan grunda sig i allt från 

personens värderingar till dennes stil (Vecchio 2007). För artister kan båda nämnda 

aspekter ses som förekommande. Värderingar kan exempelvis förmedlas genom 

budskap i musiken samt via sociala medier. Även stil kan uttryckas genom bilder på 

sociala medier, men också vid liveframträdanden. Utöver att faktorer såsom värderingar 

och stil kan användas för att förklara den relationsmakt en artist kan anses besitta, kan 

faktorerna även beskrivas som samverkande delar vilka bidrar till att upprätthålla 

artistens image. Om en artist har en tilltalande image ökar chanserna att andra personer 

känner en vilja och ett behov av att identifiera sig med artisten. Hur artistens image 

upplevs blir således avgörande för i vilken utsträckning artisten besitter relationsmakt 

gentemot sina följare.  

 

Vidare förklarar teorin kring relationsmakt att det är de underordnades starka strävan att 

känna en samhörighet samt identifiera sig med ledaren som gör att relationen 

upprätthålls. Denna starka vilja är det som gör att ledaren ges möjligheten att påverka 
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utan att de som styrs upplever någon direkt påverkan (Vecchio 2007). Rapportens 

respondenter påvisar dock inte relationen mellan artister och följare utifrån samma 

hierarkiska synsätt som ovanstående teori gör. Majoriteten av respondenterna framhåller 

istället att artister vill uppnå en jämlik relation artist och följare emellan, snarare än att 

den ena parten ses överordnad den andre. Vidare betonar respondenterna vikten av 

artisternas följare samt den uppskattning artisterna känner gentemot dem. Sättet 

artisterna förhåller sig till sina följare beskrivs därmed som en relation vilken bygger på 

ömsesidig tacksamhet. Följarna uppskattar det artisten gör och artisten uppskattar det 

följarna gör i gengäld. Relationen mellan artist och följare kan därmed liknas med en 

kompis- eller familjerelation. Utifrån detta kan relationen tolkas med hjälp av den 

aspekt av begreppet etik som berör omtanke och omsorg.  

 

Denna aspekt menar att det inom exempelvis familjer och samhällen krävs en frontfigur 

vilken förstår vad medlemmarna inom dessa grupper behöver. Detta för att förståelsen 

gör det möjligt för frontfiguren att vidare tillgodose medlemmarnas behov (Bolman & 

Deal 2013). Trots att samtliga respondenter aldrig uttrycker eller beskriver yrkesrollen 

artist i termer av att vara en ledare stämmer deras syn på artisters relation till sina följare 

väl överens med tankarna kring denna etiska aspekt. Artisterna tar sig tid till att bland 

annat svara på de meddelande deras följare skickar till dem och upprätthåller därigenom 

en dialog med sina följare. De är även lyhörda i sitt musikskapande för vad deras följare 

efterfrågar. Artisterna vill att följarna ska uppskatta samt bekräfta det de presterar, men 

också kunna känna igen sig i musikens budskap. Ett konkret exempel på hur omsorg 

och omtanke tar sig i uttryck från artisternas håll, samt hur artisternas förhållningssätt i 

relationen följare och artister emellan ser ut, handlar om artisten Sofia Vivere. Vivere 

(Telefonintervju 2018) framhåller att hennes strävan är att hjälpa och stötta sina följare. 

Detta uttrycks med orden att hon “ständigt försöker ‘peppa’ sina följare”. 

 

Ovanstående tankar kring artisten som frontfigur stämmer även överens med teorin 

gällande relationellt ledarskap. Uhl-Bien med flera (2014) förklarar att relationellt 

ledarskap syftar till att såväl ledaren som följarna är av lika stor vikt för att upprätthålla 

en relation. Att enbart beakta eller värdera en part gör därmed att en full förståelse för 

relationen inte är möjlig (ibid). Detta är något som de medverkande artisterna, trots att 

de inte benämner sig som ledare i denna relation, gör. De framhåller att deras agerande 

är avgörande för hur relationen utformas. Detta eftersom, vilket de belyser, att de är 
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beroende av sina följare. Utifrån detta framgår det att artisterna, trots att de inte talas om 

i termer av ledare, är medvetna om att deras agerande kommer att påverka de personer 

som följer dem. Det är även detta tankesätt som verkar vara avgörande för hur artisterna 

väljer att förhålla sig till sina följare samt sin yrkesroll som artist i stort. Som exempel 

på detta trycker både Greczula och Vivere på att de vill framstå och uppfattas som ärliga 

samt genuina. Detta visar på att artisterna i fråga är medvetna om vikten av sin roll i 

relationen följare och artist emellan. Det tyder även på att de vill vara en medverkande 

faktor till att relationen får en positiv karaktär och väljer därmed att agera på nyss 

nämnda sätt. 

 

Utifrån ovanstående framgår det att artisterna inte benämner sig själva som ledare. 

Däremot agerar de i linje med definitionen av en ledare, det vill säga som någon som 

påverkar andra. De förhåller sig även till vad som kan beskrivas som en ledarroll genom 

att anpassa och reflektera över sitt agerande samt sätt att vara. 

 

Eftersom att en artists följare utgör en så pass viktig del av artistens karriär, samt att 

respondenterna trycker på hur väsentliga artisternas följare är, skulle artisternas 

agerande kunna analyseras utifrån ytterligare ett etiskt perspektiv. Artisters 

eftertänksamhet kring sitt sätt att agera bygger i stor mån på att så många som möjligt 

ska uppskatta det artisten gör. Strävan hos artisterna är således inte att enbart skapa 

värde för sig själva eller ett fåtal följare utan snarare att de vill tilltala så stora delar av 

följarskaran som möjligt. Ur ett etiskt perspektiv kan detta ses som utilitarism. 

Artisterna avgör i stor utsträckning hur de ska handla samt framstå baserat på hur de tror 

att deras följare kommer att uppfatta och värdera agerandet. Dessa konsekvenser, 

följarnas mottagande, är således det som avgör artistens val av handlande. 

 

Sett utifrån teorin om individuell motivation så klargör den att flyktiga relationer inte 

skapar samma grad av tillfredsställelse som en långlivad relation gör. Om samtliga 

individer i en relation är mån om relationen upplevs den som mer betydelsefull. 

Människan vill hellre bevara ett fåtal långlivade relationer snarare än ett fåtal flyktiga 

sådana (Baumeister & Leary 1995). Baserat på respondenternas uttalanden kring 

följarnas engagemang och aktiva respons kan relationen mellan artist och följare anses 

vara av mer varaktig karaktär. Relationen upplevs därav som betydelsefull.  
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Återigen kan pop-trion Dolly Style användas som ett tydligt exempel på artister som 

värnar om sin relation med sina fans. Detta med tanke på att de spenderar mycket tid 

efter sina spelningar att träffa just fansen (Evelina Eliasson Telefonintervju 2018). 

Vidare berättar Greczula att han tar sig tiden att svara på alla meddelanden han får på 

sociala medier, oavsett om det är positiva eller negativa meddelanden (Kristofer 

Greczula Telefonintervju 2018). Att båda ovanstående respondenter framhåller vikten 

av att upprätthålla relationen med sina fans visar på att artisterna ser just dessa relationer 

som avgörande. Relationerna ses som betydelsefulla bland annat då de inger en känsla 

av att vara en del av något större. Artisterna känner således en gemenskap med andra 

människor. Detta är av vikt då Baumeister och Leary (1995) vidare framhåller att 

människor uppskattar att bli värdesatta och bekräftas för de prestationer de gör. 

 

Genom de handlingar som artisterna gör för sina följare, såsom möten samt att de 

besvarar deras meddelanden, genereras det uppskattning från följarna. Desto mer 

artisterna engagerar sig i relationen med sina följare, desto mer uppskattning och 

bekräftelse får artisten för sitt agerande gentemot följarna. Detta krav på ett stort 

engagemang från artisternas håll för att upprätthålla relationen med fansen är något som 

artisterna skulle kunna uppleva som betungande. Då relationen dock genererar en känsla 

av gemenskap verkar den, enligt teorin kring individuell motivation, motiverande. Att 

relationen också gör att artisten får bekräftelse samt uppskattning för sitt kreativa arbete 

är även det något som påverkar både artistens motivation samt dennes förhållningssätt 

till följarna positivt. Samtliga respondenter nämner musiken och det kreativa skapandet 

som de primära aspekterna i artistyrket. Artisterna ser därmed musiken som det 

grundläggande och som det som gör att det från början faktiskt uppstår en relation artist 

och följare emellan. Att på något sätt bli erkänd eller värdesatt för sin musik skapar 

därmed motivation hos artisten i fråga.  

 

Larsson menar att “ju mer artisten delar med sig, desto mer vill fansen ha” (My Larsson 

Telefonintervju 2018). Ovan nämnda engagemang kan därmed leda till att vissa 

förväntningar uppstår kring hur artisten bör agera. När artister som Dolly Style och 

Greczula alltid svarar på meddelanden och träffar sina fans så uppstår en förväntan att 

alltid agera så som de brukar göra. Utifrån Larssons ovanstående citat kan artisternas 

agerande även vidare antas generera i ständigt växande förväntningar från följarnas håll. 
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Greczula framhåller att i dagsläget är hans relation till sina följare enkel, men att den 

kan komma att bli svårare och jobbigare längre fram i karriären (Kristofer Greczula 

Telefonintervju 2018). Anledningen till detta uttalande skulle således kunna baseras på 

det faktum att Greczula inser att hans agerande samt uppvisade dedikation till följarna 

fram till idag har satt en viss standard som följarna tar för givet. Följarna ser alltså 

denna standard som artistens lägsta nivå på engagemang. Dock kommer alltid ett större 

engagemang att uppskattas samt önskas. 

 

På samma sätt som följarna tar för givet att artisterna bör agera på ett visst sätt kan även 

artisterna i fråga se sin hängivenhet gentemot sina fans som självklar. Detta eftersom 

att, som nämnt, relationen artist och följare emellan utgör en så pass stor del av artistens 

yrkesroll. Att förhålla sig på något annat sätt än hängivet och engagerat gentemot 

följarna kan således verka främmande, men framförallt fel för artisten i fråga. Detta kan 

tolkas utifrån Scotts syn på institutioners kognitiva såväl som normativa aspekter. Det 

engagerade förhållningssätt respondenterna beskriver kan vara något som, utifrån de 

sociala krav följarna ställer på artisten, blivit en allmänt vedertagen norm. I och med 

detta rättar sig artisterna undermedvetet efter de förväntningar de upplever att det finns 

då det ses som “det rätta”. Utifrån en mer kognitiv aspekt kan dock artisternas 

engagemang gentemot sina följare även beskrivas som medvetet handlande. Agerandet 

sker då medvetet men som ett resultat av att artisterna ser detta handlingssätt som så 

pass självklart att de inte ifrågasätter eller reflekterar kring om de kan handla på ett 

annorlunda vis. Det engagerade förhållningssätt respondenterna beskriver kan vara 

något artisterna inte reflekterat över på ett mer personligt plan. De flesta respondenterna 

framhåller dock att artisters engagerade förhållningssätt till relationen med följarna är 

positivt och inte betungande. Om detta dock är egna känslor eller uppfattningar vilka 

baserats på normativa, och därmed undermedvetna, mönster är svårt att säkert fastställa. 

 

Att Greczulas syn på relationen till sina följare beskrivs som enkel påvisar att han idag 

inte upplever den som betungande. Han ser således relationen som positiv. Att han dock 

spekulerar kring att relationen längre fram kan komma att bli svårare och jobbigare 

visar att relationen till följarna då kan komma att upplevas som en påfrestande del av 

hans vardag. Denna uppfattning skulle därmed göra att hans förhållningssätt till sina 

följare blir mer negativt. 

 



  
 

 46 

Utifrån empirin har det framgått att relationen mellan artist och följare är allt. Artistens 

förhållningssätt gentemot sina följare kommer således att ha en direkt påverkan på 

artistens yrkesroll i stort samt även påverka förhållningssättet till rollen som artist. Ett 

negativt förhållningssätt kommer sannolikt generera i en sämre relation artist och följare 

emellan, vilket då även kommer påverka artistens sätt att förhålla sig till sin yrkesroll. 

Trots att flertalet respondenterna skildrar relationen artist och följare emellan som bra, 

samt att artisternas syn på relationen är positiv, antyds det flertalet gånger att relationen 

riskerar att längre fram upplevas som negativ. Anledningen till detta är att relationen till 

följarna måste upprätthållas för att artisten ska kunna bibehålla sitt yrke. Denna 

nödvändighet kan därmed komma att ses som en betungande press, och således generera 

negativa känslor. Dessa känslor har inte enbart en direkt påverkan på artisten 

personligen utan påverkar även artistens förhållningssätt till följarna. 

 

4.3. Ansvar och inflytande - Att (o)medvetet påverka 
4.3.1. Empirisk presentation 
På den explicita frågan om respondenterna tror att artister påverkar deras följare svarade 

samtliga respondenter tveklöst ja. Artisten Paul Rey beskriver att det främsta inflytande 

som han upplevt att hans musik och artisteri har på följarna är relaterat till 

känslomässiga aspekter. Många av Reys följare har uttryckt att hans musik har hjälpt 

dem att må bättre. Detta i termer av att de kunnat relatera samt hämta styrka i musikens 

budskap och känsla. Rey menar att “musik kan vara kraftfullt när lyssnaren relaterar till 

låten och känslan (...) för mig personligen handlar det [artisteriet] om musiken och 

energin. Om jag eller musiken påverkar dem [följarna] utöver det är det väl bara en 

bonus” (Paul Rey Mailintervju 2018). 

 

Även respondent 1, vilka är verksamma artister, pratar om inflytande i kreativa och 

positiva termer. De förklarar att begreppet handlar om att förmedla en viss känsla. 

Bandets största strävan är att förmedla en lättsam och positiv inställning. Detta 

återspeglas inte enbart i bandets musik utan uttrycks även bland annat under 

liveframträdanden då de mellan låtarna pratar med publiken. Bandet själva uttrycker att 

dessa samtal med publiken “är ett grymt verktyg för att få publik att slappna av och 

känna att allt inte måste vara så jävla allvarligt hela tiden” (Respondent 1 Mailintervju 

2018). Både Rey och respondent 1 framhåller vidare att musiken under hela deras 

karriärer enbart handlat om att förmedla känslor (Paul Rey Mailintervju 2018; 
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Respondent 1 Mailintervju 2018). Respondent 1 uttrycker “vi har ju inga frågor vi 

brinner för eller så, vill mest påverka med musik” (Respondent 1 Mailintervju 2018).  

Kristofer Greczula (Telefonintervju 2018) förmedlar en något annorlunda syn på sin 

möjlighet att influera sina följare. Både sociala medier och liveframträdanden upplever 

Greczula är forum i vilka han kan lyfta vad han står för, då han anser att han av vissa 

kan ses som en förebild. “Många fans ser upp till en på grund av saker man sagt, gjort 

eller står för” (Kristofer Greczula Telefonintervju 2018). Trots detta framhåller han 

vidare att han inte medvetet vill påverka någon genom sin musik. Däremot förklarar han 

att han alltid försöker skriva musik som han tycker om samt enbart uttrycker sådant han 

står för. Om han genom detta influerar människor på ett eller annat sätt ser han det som 

positivt, detta i och med att budskapet då inte är påtvingat eller konstlat. 

 

“Jag ser påverkan som ett negativt ord, men det kanske det inte är. [Jag 

anser] snarare som offentlig person [att det handlar om att] våga visa sig 

mänsklig och inte visa upp en fasad. Våga visa hur det egentligen är. 

Vara så ärlig som möjligt och vara en bra förebild för de som är 

intresserade. (...) Jag försöker skriva musik som jag tycker om och om 

saker jag står för. Om musiken sedan kan påverka andra är ju det något 

man egentligen vill, men inget jag vill göra medvetet” (Kristofer 

Greczula Telefonintervju 2018).  

 

Sofia Vivere uttrycker, i linje med Greczulas tankar, att om hon ska sprida sina åsikter, 

vill hon helst att detta ska ske via hennes musik. Detta istället för att “skrika” ut sina 

ståndpunkter. I de flesta fall menar dock Vivere att det hon står för är något hon hellre 

vill att de som lyssnar på hennes musik ska upptäcka själv. Ett sätt för följarna att få en 

uppfattning om vad Vivere står för är genom att börja följa henne på sociala medier där 

hon öppet uttrycker sina åsikter (Sofia Vivere Telefonintervju 2018). 

 

Slutligen framhåller respondent 2 att synen på påverkan skiljer sig åt och är väldigt 

olika mellan de artister hen arbetat samt arbetar med. Vissa artister ser musiken enbart 

som ett kreativt uttryck medan andra ser det som ett sätt att förmedla ett budskap. De 

som aktivt vill påverka har vidare olika sätt att uttrycka detta på, vissa enbart genom 

musiken, andra via sociala medier samt en del genom mer direkta samtal med publiken 

exempelvis under konserter (Respondent 2 Telefonintervju 2018).  
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I samtalet kring vilken påverkan Greczula (Telefonintervju 2018) har på sina följare 

lyfter han att många följare ofta frågar om hans åsikter eller om det han uttryckt 

verkligen är något han står för. Han påpekar återigen att han enbart uttrycker sådant han 

verkligen kan stå bakom samt endast uttalar sig i de sammanhang som känns bekväma 

för honom. Detta leder till att han, om han blir ifrågasatt gällande något uttalande, kan 

förklara sig. Vidare upplever Greczula att denna ärlighet samt tydlighet i vad han står 

för har genererat positiv respons från följarna. 

 

Att fullt ut kunna stå för det som sägs samt det budskap som sänds ut är vidare något 

som belysts i såväl intervjun med Paul Rey samt i intervjun med respondent 1. Så länge 

dessa respondenter befinner sig i situationer de känner sig bekväma med, samt får prata 

om sådant de står för, ser de inga problem med att uttala sig om ämnen som inte har 

med deras musik att göra. De områden de däremot inte känner sig lika insatta i känner 

de sig inte lika bekväma med att diskutera offentligt (Paul Rey Mailintervju 2018; 

Respondent 1 Mailintervju 2018). 

 

Greczula framhåller att det ibland kan kännas som en svår balansgång att avgöra vilka 

frågor som är privata och obekväma att prata om respektive vilka som inte är det. 

Alternativt vilka frågor som, trots dess privata karaktär, är värda att lyfta och uttala sig 

kring offentligt. “Det är svårt och en balansgång som man förhoppningsvis hittar, eller 

aldrig hittar, som alla strävar efter att hitta.” Att han trots viss osäkerhet kring om en 

fråga är för privat eller inte i vissa fall väljer att uttala sig grundar sig således i en vilja 

att hjälpa till och lyfta frågor han anser som viktiga (Kristofer Greczula Telefonintervju 

2018). 

 

My Larsson framhåller, precis som Greczula, att många artister är förebilder. Hon 

uttrycker att följarna anförtror sig och ser upp till de artister de tycker om (My Larsson 

Telefonintervju 2018). Vidare lyfter Larsson, i linje med övriga branschaktörer som 

intervjuats, att de artister de arbetat/arbetar med påverkar sina följare i fler frågor än 

enbart sådant som rör musiken (Evelina Eliasson Telefonintervju 2018; My Larsson 

Telefonintervju 2018; Respondent 2 Mailintervju 2018). Både respondent 2 samt 

Larsson lyfter specifikt politik och valtider som konkreta situationer där artister i stor 
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mån har möjlighet att påverka sina följare (My Larsson Telefonintervju 2018; 

Respondent 2 Mailintervju 2018). 

Eliasson förklarar också att vissa artister tar tillvara på möjligheten att nå ut till en stor 

skara människor, exempelvis genom sina sociala medier, för att sprida ett bra budskap. 

Eliasson lyfter bandet Bon Iver som ett exempel på detta då de bland annat engagerat 

sig i olika humanitära arbeten (Evelina Eliasson Telefonintervju 2018). Ett exempel på 

bandets engagemang är att de under sin världsturné 2018 valde att uppmärksamma olika 

lokala organisationer som aktivt arbetar för att motverka sexuellt våld. Då bandet 

besökte Sverige var det organisationen FATTA12 som lyftes (Sundin & Halldin 

Hultkvist 2018). Däremot framhåller Eliasson (Telefonintervju 2018) också att vissa 

artister enbart är intresserade av att skapa musik. Dessa har således ingen intention att 

aktivt försöka påverka i olika samhällsfrågor. Hon avslutar dock med att framhålla att 

många artister i slutändan trots allt vill påverka på något sätt, framförallt då artisterna 

själva inser att de har den möjligheten.  

 

Kristofer Greczula är ett exempel på en artist som tar tillfället i akt att använda sin 

yrkesroll som en möjlighet att sprida positiva budskap. I dagsläget är han involverad i 

informationsprojektet Aldrig Ensam vilket lyfter ämnet psykisk ohälsa (Kristofer 

Greczula Telefonintervju 2018). I detta projekt har han valt att bidra genom att skriva en 

låt samt genom att medverka i projektets egna föreställning (Aldrig Ensam 2018). 

Däremot förklarar Greczula att han tror att han längre fram i karriären, då han eventuellt 

har mer tid och pengar för att hjälpa andra människor, kommer engagera sig än mer i 

välgörande ändamål (Kristofer Greczula Telefonintervju 2018). 

 

Vissa artister brinner för att sprida sina åsikter och genom detta även sträva efter att 

aktivt påverka sina följare med hjälp av sin artistkarriär. Det handlar då om att ta vara 

på den plattform de har, kanske främst på sociala medier. Andra artister kan snarare 

välja att undvika att påverka sina följare på något sätt då de inte har något intresse för 

det. Vidare finns det artister vars intresse för att influera och påverka andra är något som 

växer fram under karriärens gång. Detta framförallt då artisten senare i karriären har 

blivit mer etablerad samt dess räckvidd därmed har expanderat (Respondent 2 

Mailintervju 2018). 

                                                
12 FATTA är en svensk ideell medlemsförening som arbetar med människor som har för avsikt att 
motverka sexuellt våld och förespråkar samtycke i både praktik samt lagstiftning. 
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Även My Larsson framhåller att de mer etablerade artisterna ofta tenderar att kunna se 

de positiva aspekterna av vilka möjligheter yrkesrollen medför. Hon menar att mer eller 

mindre alla artister förstår att när de uttalar sig om något kommer detta att spridas. Nya 

artister kan se detta som något skrämmande i en rädsla att “fel” uttalanden ska spridas. 

Mer etablerade artister tenderar dock att vända den snabba spridningen till något bra. 

Dessa artister ser sin chans att säga något bra och få detta att spridas till en stor mängd 

människor. Larsson lyfter även här följarnas inverkan på hur pass stort inflytande en 

artists uttalanden och handlingar kan få. Hon menar att “följarna blir som artisternas 

‘armé’.” Med detta syftar hon till att vad än artisten gör eller säger så gör följarna det 

samma. För att en artist dock ska ha denna inverkan på följarna, det vill säga få dem att 

göra som artisten, krävs det att artisten upplevs som trovärdig av följarna (My Larsson 

Telefonintervju 2018). 

 

Vidare menar Larsson att artisters följare även fungerar som en typ av 

marknadsföringskanal. Genom att sprida information, då framförallt i positiv 

bemärkelse, om artisten och dess musik till omgivningen visar artistens följare att 

musiken är värd att lyssna på. Detta är något som kan generera att fler människor börjar 

följa artisten i fråga samt börjar lyssna på dennes musik (My Larsson Telefonintervju 

2018). Respondent 2 menar att sociala medier är en direktväg mellan en artist och dess 

följare. Detta uttalande är baserat på de skillnader respondenten upplevt, i sin yrkesroll, 

mellan då artisten själv marknadsför exempelvis sin turné och då artistens skivbolag 

istället gör detta. Människor tenderar att lyssna mer på ett budskap samt all form av 

marknadsföring när den kommer direkt från artisten själv snarare än från en andra part 

som exempelvis skivbolag (Respondent 2 Mailintervju 2018). 

 

Greczula förklarar att artister i och med sin yrkesroll kommer i kontakt med många 

människor. Utifrån detta hävdar han att “rollen medför att man har ganska stort ansvar 

som artist”. Baserat på uttalandet menar han att det är viktigt att artister är noggranna 

med hur de som offentliga personer agerar, således vad de gör och står för. En 

anledning till att Greczula ser att eftertänksamt handlande är av vikt har att göra med att 

han “tror det är svårt att ändra bilden av en artist senare under karriären”. Dock var 

varken offentligheten eller det faktum att artister kan ses som förebilder något Greczula 

reflekterade över då han som liten började syssla med musik. Dessa aspekter är snarare 
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något han successivt under karriären fått lära sig att hantera och leva med (Kristofer 

Greczula Telefonintervju 2018). 

 

Även i telefonintervjun med artisten Sofia Vivere (2018) framgår det att 

eftertänksamhet och reflektion kring vad hon skriver, både i sina låttexter och på sociala 

medier, är viktigt. För att minska risken för att bli missförstådd har Vivere valt att 

prioritera tydlighet i sina låttexter. Hon vill inte skriva eller sjunga texter med ord eller 

budskap som hon inte står för. Detta främst för att hon, precis som Greczula, upplever 

att hon som artist har ett visst ansvar. Ibland kan tanken om hur hon ska framstå 

gentemot sin omgivning medföra att hon väljer att inte skriva om vissa erfarenheter eller 

upplevelser hon varit med om. Dock framhåller hon att hon inte känner sig begränsad av 

detta. Men hon uppfattar att det ibland är svårt att avgöra vad hon kan skriva om då hon 

“inte vill föda hat hos folk”. Det hon främst trycker på är hennes rädsla för att 

misstolkas av sin omgivning.  

 

Till skillnad från Greczula och Vivere uttrycker inte Paul Rey att han anser att hans roll 

som artist medfört ett större krav på att ta ansvar för sina handlingar. Han anser inte att 

hans ansvarstagande är kopplat till hans yrkesroll utan snarare till honom som person. 

Rey förtydligar detta genom att förklara att han personligen alltid försöker “bete mig 

efter mina egna värderingar och uppträda respektfullt.” Att yrkesrollen gjort att han har 

människor som följer honom och möjligtvis influeras av hur han handlar anser han 

däremot inte är något som påverkar hans agerande (Paul Rey Mailintervju 2018). 

 

Två av de artister som intervjuats, Rey och respondent 1, uttryckte att de inte känner att 

deras roll som artister medfört ett extra ansvar. Dessa två respondenter förklarar att de 

därmed inte heller anser att deras följare påverkat dem och fått dem att anpassa sig på 

något sätt (Paul Rey Mailintervju 2018; Respondent 1 Mailintervju 2018). Respondent 1 

framhåller snarare att “vi lär ju oss massor om oss själva och hur vi vill bli sedda på 

vägen och ändras. Men gentemot fansen tror jag inte det är så stor skillnad, vi kör vår 

grej” (Respondent 1 Mailintervju 2018). Rey (Mailintervju 2018) lyfter att hans 

upplevelser främst handlar om hur den respons han fått från sina följare i många fall 

varit större än han trott, men inte att den förändrat honom på något sätt. 
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Som tidigare uttryckt upplever artisterna Greczula och Vivere att deras roll som artist 

medför ett visst ansvar. Utifrån detta tror dessa respondenter även att de påverkas samt 

blivit påverkade av sina följare (Kristofer Greczula Telefonintervju 2018; Sofia Vivere 

Telefonintervju 2018). Greczula förklarar detta i termer av att han idag är mer medveten 

om hur han formulerar vissa inlägg på sociala medier. Denna medvetenhet grundar sig 

enligt Greczula framförallt i att fina meddelanden från följarna berört honom, något som 

gett honom en större förståelse för hur hans agerande påverkar följarna. Dessutom har 

han upptäckt hur mycket det kan betyda för hans följare då han tar sig tiden att faktiskt 

svara på det som skrivs till honom. Därför är detta något han har börjat prioritera allt 

mer. “Att jag svarar mina följare kan göra så mycket och betyda så mycket för dem, det 

är enkelt för mig och tar så lite tid att det gör jag gärna och gör så mycket jag bara kan” 

(Kristofer Greczula Telefonintervju 2018). Som tidigare nämnt är vidare Vivere, enligt 

henne själv, väldigt frispråkig privat. Hon uttrycker därmed att detta är en sida av sin 

personlighet hon anpassar då hon är offentlig. Detta för att minska risken för att 

missförstånd ska uppstå eller att hennes följare ska få en felaktig bild av henne som 

person (Sofia Vivere Telefonintervju 2018).  

 

Ingen av de branschaktörer som intervjuats har klart uttryckt att det finns någon artist 

som inte alls påverkas av sina följare. Däremot uttrycker respondent 2 (Telefonintervju 

2018) att i vilken mån en artist påverkas samt hur detta tar sig uttryck är högst 

personligt. Två avgörande faktorer för vilken inverkan följarna har på artisten 

framhåller respondenten är dels hur pass öppen artisten i fråga är för intryck från 

omgivningen samt hur relationen artist och följare emellan ser ut.  

 

Larsson däremot tar en tydligare ståndpunkt. På frågan om hon tror att artisters följare 

på något sätt påverkar och förändrar artisters sätt att vara och framstå på svarar hon: “Ja, 

till det bättre skulle jag säga. (...) Fansen utvecklar jättemycket, både artisterna och de 

som står bakom artisterna.” Hon menar vidare att det artisten säger och gör återspeglas i 

dennes följare. “Fansen och följarna är artistens spegel, de är de första som reagerar på 

det artisten gör”. Att därmed försöka hitta och förklara de bakomliggande orsakerna till 

varför följarna reagerat på ett visst sätt ses som avgörande för en artists fortsatta karriär. 

Detta både för artisten i fråga samt för de som arbetar med denne, exempelvis Larsson 

själv (My Larsson Telefonintervju 2018). Eliasson (Telefonintervju 2018) hävdar precis 

som Larsson att alla artister påverkas av följarna. 
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“Alla människor påverkas ju av sin omgivning och det är ingen 

skillnad från en artist. Om en artist har fans som säger vissa saker så 

är det klart att den kommer påverkas av detta. Eller om du 

exempelvis är på en arbetsplats och dina kollegor är på ett visst sätt 

så påverkar det ju hur du agerar. Egentligen är ju fansen artistens 

omgivning och jag tror att alla människor påverkas, i viss mån, mer 

eller mindre av sin omgivning.” (Evelina Eliasson Telefonintervju 

2018). 

 

Eliassons (ibid) resonemang kring frågan tar således en mer generell karaktär då hon 

trycker på att alla människor, oavsett artist eller inte, påverkas av sin omgivning. 

 

4.3.2. Analys  
I följande delkapitel kommer tolkningarna av den empiri som precis presenteras ske 

utifrån teorierna som förklarar institutioners normativa och kognitiva aspekter, 

relationellt ledarskap, relationsmakt, image och rykte, individuell motivation samt den 

etiska aspekten utilitarism. 

 
 

Som presenterat i delkapitlet ovan är samtliga respondenter överens om att artister 

påverkar sina följare i någon mån. Ingen av de intervjuade artisterna uttrycker dock 

explicit att de går in med tanken att de vill påverka. Enligt Scott (1995 refererad i 

Johansson 2002) hjälper institutioner människor att förstå hur de bör tolka samt handla i 

olika situationer. De handlingssätt samt tankar som vidare ses som självklara, som inte 

ifrågasätts och därmed reglerar en människas handlande syftar till institutionens 

kognitiva aspekt (ibid). Att artisterna ser det som en självklarhet att de påverkar sina 

följare påvisar en medvetenhet kring sitt inflytande, samt att denna tanke är något som 

inte ifrågasätts. Även om artisterna inte nödvändigtvis önskar att ha detta inflytande 

över sina följare kan möjligheten att influera trots detta, i och med artisternas 

medvetenhet om att de faktiskt påverkar, begränsa samt styra artisternas beteende. 

Eliasson (Telefonintervju 2018) framhåller att många artister i slutändan ändå vill 

påverka, i synnerhet då de inser vilka möjligheter inflytandet över följarna medför. 
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Detta framgår i flertalet exempel som nämnts i ovanstående empiri och då bland annat 

kring bandet Bon Iver och deras samarbete med organisationen FATTA. 

 

Utifrån den kognitiva aspekten är det således medvetenheten kring möjligheten att 

påverka som styr hur artisterna uppfattar samt förhåller sig till att influera sina följare. 

Samtidigt kan även normer anses vara avgörande för hur artister väljer att agera samt 

hur de förhåller sig till sin inflytelserika roll gentemot följarna. Som tidigare nämnt 

handlar normer, enligt Scott (1995 refererad i Johansson 2002) om förväntningar och 

sociala krav vilka formar individens beteende och agerande. 

 

I artiklarna kring artisten Molly Sandén uttrycker flertalet av sångerskans följare att hon 

som artist med en stor följarskara har ett visst ansvar att agera eftertänksamt (Hjortman 

2016; Nilsson 2017; Åström 2017). Detta kan därmed ses som en tanke vilken många 

människor delar, något som därmed kommit att bli en norm som artister förväntas 

anpassa sig efter. Många artister uttrycker dock en förvåning över mycket av den 

respons de fått från sin omgivning. Artisternas medvetenhet kring att de faktiskt 

påverkar sin omgivning, och då främst de som följer dem, skulle således kunna ses mer 

som djupt inpräntade normer och tankar kring vilket inflytande artister i allmänhet har. 

Detta snarare än en egen insikt från artisternas håll samt faktiska bevis på sitt personliga 

inflytande. 

 

Flertalet respondenter har uttryckt att i takt med att artister blir mer etablerade ökar även 

artisternas ansvar. Detta kan förklaras utifrån relationellt ledarskap. Graen och Uhl-Bien 

(1995) förklarar att ledarskap, enligt teorin, skapas i en process ledare och följare 

emellan. Teorin menar även att det är i denna process samt relation följarna tillskriver 

ledaren auktoritet (ibid). Generellt sett, utifrån denna teori, kan det därmed ses som en 

stor chans att ett ökat följarantal också innebär en ökad tillskriven auktoritet, och 

därmed ansvar.  

 

Att artisters ansvar ökar i takt med att de blir mer etablerade har även att göra med att 

fler antal följare också ökar chanserna för att fler identifierar sig med artisten. Att fler 

personer identifierar sig med artisten i fråga kan förklaras utifrån teorin kring 

relationsmakt. Med tanke på att musiken är yrkets kärna, kan just musiken anses vara 

den huvudsakliga anledningen som genererar följare. Dock, utifrån Vecchios (2007) 
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tankar kring relationsmakt, är det inte de bakomliggande faktorerna till varför en individ 

ses som inspirerande eller beundransvärd som är avgörande. 

 

Det spelar således ingen roll varför personer identifierar sig med en viss individ utan det 

är det faktum att de gör det som är av betydelse. Sett till en artist innebär deras yrkesroll 

att de oundvikligen, i varierande utsträckning, tillmäts en viss makt att påverka. Detta i 

och med följarnas vilja att identifiera sig med personer de av någon anledning beundrar. 

Artister ges därmed inget annat val än att på något sätt hantera att de av följarna ses som 

förebilder. Denna omständighet, att artisterna tvingas förhålla sig till att de är förebilder, 

gör att artisterna kan uppleva detta som ett krav. Detta påvisar bland annat Greczula 

(Telefonintervju 2018) i termer av att det är en svår balansgång att förhålla sig till sin 

yrkesroll som, vare sig han vill eller inte, innebär en inflytelserik position. Att denna 

sida av artisteriet är ett oundvikligt krav snarare än ett frivilligt val framgår utifrån 

Greczula uttalande kring att detta är något som han successivt under sin karriär fått lära 

sig att hantera samt acceptera.  

 

Att de flesta av respondenterna framhåller att artister i sin yrkesroll anpassar sig efter 

vad följarna efterfrågar kan medverka till att fler väljer att identifiera sig med artisten i 

fråga. En artists inflytelserika position skulle kunna förklaras utifrån ett slags cirkulärt 

kretslopp vilket kan beskrivas på följande sätt: En artist framför musik och exponerar 

sig själv som person gentemot sin omgivning. Detta tas emot av omgivningen vilken 

även i någon utsträckning blir påverkade av detta. Denna påverkan bygger bland annat 

på beundran och identifikation i artistens sätt att vara. Resultatet av detta blir att artisten 

i sin tur blir påverkad av de reaktioner som omgivningen genererar. Artisten anpassar 

sig då i viss mån till det som denne tror och tror sig förstå att följarna efterfrågar. 

Anpassningen kan leda till att en större överensstämmelse mellan artistens och följarnas 

uppfattningar uppstår. Fler och fler likasinnade kan därmed identifiera sig med artisten. 

Detta gör att artisten blir mer etablerad och känd. Dessa faktorer ökar då kraven på 

artisten. Därefter börjar allt om igen. Den artist som nu till viss del omformats av sin 

omgivning samt påverkats av upplevda krav ska nu återigen framföra musik samt 

exponera sig själv. Beroende på hur artisten i fråga upplever relationen till sina följare 

kommer detta kretslopp antingen upplevas som mer eller mindre positivt alternativt 

negativt.  
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Utifrån respondenterna i denna rapport verkar denna cirkelgång för tillfället vara 

positiv. Men, som nämnt, ju mer etablerade artisterna blir, desto större blir risken för att 

relationen och därmed ovanstående beskrivna händelseförlopp drar sig mer åt det 

negativa hållet. Detta då kraven kan upplevas som större samt mer svårhanterliga. 

 

I motsats till teorin kring relationell makt menar den sociala identitetsteorin att 

identifikation är grundläggande för att förstå sig själv och andra. Teorin menar vidare 

att social självkategorisering hjälper människor att definiera sig själv i relation till 

andra. Kategoriseringen bistår även individer med normer vilka hjälper människor att 

tolka och handla i sin vardag (Alvesson & Sveningsson 2012). Samtliga respondenter 

framhåller, som tidigare nämnt, att den främsta anledningen till att artister sysslar med 

det de gör är för att de vill skapa och framföra musik. De ser sig därmed framförallt som 

kreatörer. Samtidigt uttrycker Larsson (Telefonintervju 2018) att många artister som 

varit verksamma under en längre tid, samt är mer etablerade, ofta har lärt sig att 

uppmärksamma de möjligheter till påverkan som artistrollen medför samt lärt sig att se 

detta som något positivt. Greczula (Telefonintervju 2018) förklarar att trots att han inte 

startade sin karriär med en grundläggande inställning att han aktivt ville influera 

människor, ser han idag sin yrkesroll som ett gynnsamt tillfälle att sprida bra budskap. 

 

Kopplat till den sociala identitetsteorin om att identifikation är grundläggande för att 

förstå sig själv och andra kan det vara problematiskt för artister som inte inser att de ses 

som förebilder. Greczula (Telefonintervju 2018) påvisar, utifrån ovanstående tankar om 

att han tidigare inte såg på artister som förebilder och att detta blivit något han fått lära 

sig att leva med. Han har dock idag insett betydelsen av sin roll som artist och därmed 

även som förebild. Detta har påverkat hans sätt att agera vilket bland annat framgår i 

hans engagemang i föreställningen Aldrig Ensam (ibid). Insikten att han har en 

påverkan på sina följare har således påverkat honom då det har ändrat hans syn samt 

förhållningssätt till sin roll som artist.  

 

Vivere (Telefonintervju 2018) säger uttryckligen att hon som artist har ett visst ansvar 

gentemot sina följare. Denna känsla av ansvar kan ibland göra det svårt för henne att 

avgöra vad hon kan skriva om. Samtidigt menar hon att det inte är något som begränsar 

henne (ibid). Utifrån detta uttalande framgår det dock att Vivere blivit påverkad av sin 

omgivning i termer av att hon funderar över hur hennes omgivning ska uppfatta henne 
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och hennes låttexter. Trots att Vivere inte explicit pekar på några specifika krav som 

medföljer rollen som artist är hennes anpassning och eftertänksamhet gentemot sin 

omgivning ett tecken på just krav som hon försöker leva upp till. Dessa krav, likt i fallet 

med Greczula, görs synliga och skapas i samband med insikten kring att de som artister 

är förebilder och därmed besitter ett visst ansvar.  

 

I motsats till ovanstående respondenter har Rey och respondent 1 en annorlunda bild av 

begreppen ansvar och inflytande. Dessa respondenter framhåller att deras roll som 

artister inte medfört något extra ansvar. De pratar snarare om inflytande i kreativa 

termer, det vill säga förmedling av positiva känslor via deras musik (Paul Rey 

Mailintervju 2018; Respondent 1 Mailintervju 2018). En tolkning av detta skulle kunna 

vara att dessa två respondenter inte känner att de har några krav eftersom att de inte, 

utifrån sin yrkesroll, ser sig som förebilder. Därmed uppfattar de inte heller att de har 

något extra ansvar. 

 

Enligt teorin kring social identitet är det en individs självkategorisering som i stor 

utsträckning styr dennes tolkning samt agerande i vardagen. Olika kategorier betonar 

samt framhåller olika normer vilka styr beteendet hos de individer som identifierar sig 

med kategorin (Alvesson & Sveningsson 2012). Sett till ovanstående är de olika 

artisternas syn på sig själva samt sin artistroll något olika. De kan således antas uppfatta 

den kategori de tillhör på olika sätt, alternativt identifiera sig med olika kategorier. De 

normer de rättar sig efter kommer därmed att skiljas något åt. Detta kan ses som en 

orsak till att olika artister förhåller sig på olika vis till sin informella ledarroll. 

Sammanfattningsvis, som Alvesson och Sveningsson (2012) uttrycker det, vem en 

person anser sig vara avgörs av såväl sammanhang som vilka människor som finns i 

personens närhet. Detta stämmer väl överens med Eliassons (Telefonintervju 2018) 

resonemang kring att alla människor, däribland artister, påverkas av sin omgivning, 

dock i varierande utsträckning samt på olika sätt.  

 

Utifrån respondenterna har olika artister varierande förhållningssätt till att aktivt 

påverka följarna. Trots detta väljer flertalet artister att ta ställning i olika samhällsfrågor, 

engagera sig i olika välgörande ändamål eller sprida positiva budskap genom sin musik 

eller via sina sociala medier. Även detta kan kopplas till teorin kring social identitet. 

Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) säger teorin, vilket nyss nämnts, att en individs 



  
 

 58 

identitet formas bland annat av de sammanhang personen i fråga förknippas med samt 

syns i. De olika sammanhangen ger individen “en plats i världen”. Vidare förklarar 

Dowling (2001 refererad i Rosenbaum-Elliott m.fl. 2015) att det är olika symboler och 

terminologi som, då det talas om varumärken, är det som påvisar vad varumärket står 

för. Det är även dessa olika uttryck som gör att varumärket står ut i mängden samt blir 

ihågkommet. 

 

För artisters del kan därmed engagemang i olika välgörande ändamål samt spridande av 

positiva budskap ses som ett sätt att bygga sin image. Genom att artisten strävar efter att 

förknippas med sådant denne upplever att följarna ser som positivt påvisas en strävan 

efter att skapa en gynnande image. I längden kan en positivt uppfattad image bidra till 

framgång för artisten. Detta då Dowling (2001 refererad i Rosenbaum-Elliott m.fl. 

2015) förklarar att om mottagarna uppskattar en viss image kommer detta resultera i  ett 

gott rykte. 

 

Vidare framhåller Larsson att artisternas följare fungerar som en marknadsföringskanal 

vilket kan resultera i att fler människor väljer att följa en viss artist (My Larsson 

telefonintervju 2018). Utifrån detta uttalande visas tydligt att det i många fall är följarna 

som bidrar till vilken bild av artisten som sprids till andra. I och med detta blir följarnas 

upplevelse av artistens image central, då den avgör vilket rykte som sprids. 

 

Larsson förklarar också att artister som är i början av sin karriär ofta uttrycker en rädsla 

för att missvisande eller felaktiga uttalanden ska spridas om dem (My Larsson 

Telefonintervju 2018). Denna rädsla kan baserat på ovanstående grunda sig i artisternas 

förståelse för att det rykte som sprids om dem mer eller mindre fullständigt styrs av 

följarna. Artisterna personligen kan inte kontrollera vad följarna väljer att säga eller 

vilka tankar kring artisten de väljer att föra vidare till andra. Det artisten själv kan 

påverka är enbart vad den säger samt hur pass tydlig denne är i sina uttalanden och 

handlingar. Detta visar därmed på att artister måste förhålla sig ansvarsfullt samt agera 

eftertänksamt då detta är kritiskt för dennes framgång, oavsett om artisten i fråga vill ta 

detta ansvar eller inte. Greczula (Telefonintervju 2018) är en av de respondenterna som 

förespråkar detta förhållningssätt. Han tror att det kan vara svårt att för en artist att 

ändra sin image såväl som rykte senare i karriären (ibid).  Detta uttalande kan därmed 
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förklara varför Greczula, såväl som andra artister, väljer att försöka föregå med gott 

exempel i offentliga sammanhang.  

 

Vidare förklarar teorin kring individuell motivation att det i stor mån är faktorer som 

uppskattning samt bekräftelse från andra som motiverar människor (Baumeister & 

Leary 1995). Artisters engagemang i exempelvis välgörande ändamål kan därmed ses 

som ett sätt för artisterna att få uppmärksamhet samt ses som goda medmänniskor. 

Respondenterna vilka är verksamma artister uttrycker att de inte vill påverka. Trots 

detta engagerar exempelvis Greczula sig i att belysa en aktuell samhällsfråga som inte 

direkt berör musiken. Detta skulle kunna bero på bakomliggande motivation. Eftersom 

att han får uppskattning för detta engagemang får detta honom att må bra, han blir 

bekräftad och därmed motiverad.  

 

Enligt My Larsson tenderar mer etablerade artister att ha en mer positiv syn på dess 

möjlighet att influera sina följare än vad mindre etablerade artister har (My Larsson 

Telefonintervju 2018). Detta skulle utifrån teorin kring individuell motivation ha att 

göra med att de mer etablerade artisterna, som kan antas ha varit verksamma längre, har 

haft fler tillfällen samt större möjligheter till att sprida positiva budskap samt engagera 

sig på olika sätt. Därmed är sannolikheten större att de upplevt att handlingar som dessa 

kan generera positiva känslor för artisten personligen. Motivationen att engagera sig fler 

gånger kan därmed ses som starkare.  

 

Att flertalet artisters strävar efter att göra gott och handla på ett ansvarsfullt sätt är något 

som uttryckts i ett flertal intervjuer. Greczula (Telefonintervju 2018) har bland annat 

förklarat att han i många fall kan känna en osäkerhet kring om vissa frågor som han 

uttalar sig i egentligen är för privata för att svara på. Dock väljer han trots detta att lyfta 

och prata om just sådana frågor i hopp om att hjälpa andra. Vidare förklarar han att 

betydelsen av att som artist agera ansvarsfullt framförallt grundar sig i att artister 

kommer i kontakt med många människor. Utöver detta försöker Greczula även svara på 

alla de meddelande som han får från sina följare på sociala medier. Detta då han vet hur 

mycket ett svar från honom betyder för dem (ibid). Med utgångspunkt i utilitarismen 

kan Greczulas handlande tolkas som ett sätt att göra gott för så många som möjligt i sin 

omgivning, även om det kanske sker på hans egen bekostnad. Detta får även stöd i 

Eliassons (Telefonintervju 2018) uttalande kring att möjligheten att sprida bra budskap 
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framförallt hänger samman med det faktum att artister genom sitt yrke når ut till många 

människor. Vidare pekar respondent 2 (Mailintervju 2018) på att människor har lättare 

att ta till sig information vilken kommer direkt från artisten i fråga snarare än om 

samma information kommer från en andrahandspart. Respondenten menar att detta blir 

tydligt vid exempelvis marknadsföringsaktiviteter (ibid).  

 

Ovanstående uttalande visar på vilken kraft det ligger i det som en artist uttrycker 

gentemot sina följare. Detta bidrar således till att deras roll medför stort ansvar, vare sig 

de vill eller inte. Att då, som exempelvis Greczula, ha detta i åtanke i allt han gör visar 

på ett utilitaristiskt handlande såväl som en grund till att bygga upp ett gott rykte kring 

honom som artist. Vid första anblick framstår hans agerande som etiskt korrekt. Men 

underliggande anledningar pekar snarare på ett taktiskt handlande för att upprätthålla en 

god karriär. Oavsett vilket synsätt som ses som mest sannolikt visar hans agerande 

tydligt på hur han valt att förhålla sig till sin tillskrivna ledarroll som artist.  

 

Utifrån ovanstående analyser framgår det att det i relationen artist och följare emellan 

finns en ömsesidig påverkan vilken består av ett flertal aspekter. Artisternas 

medvetenhet kring att de genom sina handlingar och uttalanden påverkar de människor 

som följer dem gör att de i många fall väljer att anpassa sitt beteende. Samtidigt bygger 

denna medvetenhet på att artisterna tagit till sig hur samt vad följarna reagerar på. 

Följarna har således en inverkan på artisten. Hur en artist förhåller sig till sin tillskrivna 

ledarroll påverkas därmed av vad som kan ses som yttre, mer socialt konstruerade 

riktlinjer. Dock är även mer interna faktorer av avgörande betydelse, däribland artistens 

egen självbild samt motivation.   
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5. Slutdiskussion 
Rapportens utgångspunkt har varit att artister kan betraktas som informella ledare. 

Syftet har vidare varit att redogöra för hur artister förhåller sig till sitt tillskrivna 

ledarskap, och därigenom belysa såväl positiva som negativa aspekter. 

 

Artisters förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll 

I denna studie har det framgått att det inte finns ett generellt svar för hur en artist 

förhåller sig till sin tillskrivna ledarroll. I samtliga respondenters svar har det betonats 

att den viktigaste faktorn i yrket är musiken och det kreativa uttrycket. Dock framhåller 

flertalet respondenter vikten av trovärdighet samt konsekvent och eftertänksamt 

handlande. Dessutom menar de att artister är förebilder. I och med detta har de ett extra 

ansvar gentemot sin omgivning. I motsats till detta pekar andra respondenter på att de 

inte alls anser att yrket medför extra ansvar eller inflytande. Utifrån detta har en tydlig 

vattendelare mellan respondenterna kunnat identifierats. De respondenter som 

uttryckligen ser artister som förebilder har pekat på såväl positiva som negativa 

konsekvenser av rollen som artist, dock övervägande positiva. Detta medan de 

respondenter som inte förknippar artistyrket med ett ökat ansvar enbart framhållit 

positiva konsekvenser av rollen. 

 

Precis som det går att utläsa ovan har majoriteten av de uttalanden som gjorts kring det 

inflytande en artist tillskrivs varit av positiv karaktär. En aspekt som lyfts är att den 

reaktion följarna ger på artistens agerande bistår artisterna med bekräftelse och 

uppskattning. Detta bidrar därmed till en ökad motivation. Vidare har den relation som 

uppstår artist och följare emellan beskrivits som nära, och i vissa fall jämförts med en 

kompis- eller familjerelation. Detta visar därmed att relationen ses som önskvärd samt 

att den kan ge artisterna en känsla av tillhörighet och sammanhang. Att ha en följarskara 

som lyssnar på de budskap som förmedlas har även belysts som positivt då det ger 

artisterna möjlighet att lyfta frågor som är av vikt för många människor. Detta skapar en 

känsla av att artisterna gör något meningsfullt, något som även kan bidra till en känsla 

av att de har ett större syfte. 

 

Det är ingen av respondenterna som uttryckligen sagt att rollen som artist innefattar 

några åtaganden som upplevs som negativa. Dock, utifrån de tolkningar som gjorts av 

materialet framgår flertalet negativa aspekter. Majoriteten av respondenterna har på 



  
 

 62 

olika sätt belyst att artister i viss mån måste vara medvetna kring samt anpassa sitt 

beteende. Att detta krav finns är ett resultat av flertalet olika faktorer såsom allmänna 

normer i samhället och vedertagna handlingssätt vilka är svåra att ifrågasätta. Även att 

artisterna personligen utgör sitt eget varumärke bidrar till att ett visst mått av eftertanke 

och anpassning är ett måste. Kravet påverkas också, utöver ovanstående två aspekter, av 

följarnas förväntningar på artisten vilket medför ett extra ansvar. I och med att artisterna 

ses som förebilder kräver följarna att de lever upp till en viss roll. Som framgått i 

rapporten kan artister vara de som anses besitta den relationsmakt som uppstår artist och 

följare emellan. Dock kan följarna i många fall ha större makt än vad artisten i fråga har. 

Precis som att artistens relationsmakt grundar sig i följarnas strävan att känna 

samhörighet med artisten, tillskrivs följarna möjligheten att påverka artisten då denne i 

så stor utsträckning är beroende av följarnas stöd och uppskattning. Artisten måste 

därmed till viss del anpassa sig efter följarnas önskemål för att upprätthålla relationen. 

Detta snarare än att följarna måste anpassa sig efter artisten. Artisters anpassning kan 

utifrån de tolkningar som gjorts ses som handlingsbegränsande för artisterna i fråga. 

Artisterna ges inte utrymme för att fritt och/eller fullt ut vara den de i grund och botten 

är. Orden krav och begränsning kan båda anses ha en negativ klang vilket påvisar att 

dessa aspekter, trots att det inte explicit uttalats, upplevs som mindre positiva av 

artisterna i fråga. 

 

Artister som (o)frivilliga ledare 

Det går således att konstatera att artisters förhållningssätt till sin yrkesroll, och 

därigenom till sin tillskrivna ledarroll, varierar. Dock skildrar respondenternas direkta 

uttalanden den tillskrivna ledarrollen främst i positivt ljus. En förklaring till detta kan 

vara att följarskapet är högst frivilligt och kravlöst medan artisten snarare är i en 

beroendeställning gentemot sina följare. Det är följarna som möjliggör artistens karriär 

och således utgör denna relation en stor del av yrket som artist. I och med detta kan det 

ses som kritiskt för artisten att värna om sina följare. Därav kan det antas finnas en 

strävan från artisters håll att inte benämna följarnas påverkan som negativ. Vidare, som 

tidigare nämnt, kan artisternas förhållningssätt även påverkas av normer och stereotyper 

gällande hur en artist ska vara och förhålla sig. Att visa uppskattning och vara tacksam 

för sina följare är således en självklarhet och inget som ifrågasätts. Detta även om det 

ibland sker på bekostnad av artistens sätt att vara eller leder till att artisten (o)frivilligt 

måste anpassa sig. 
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Följarnas betydelse för ledarskapet har kommit att beaktats i allt fler ledarskapsstudier, 

och en följarcentrerad syn på ledarskapet har blivit allt mer accepterad samt etablerad 

(Oc & Bashshurb 2013). De tankar denna forskning framhåller stämmer väl överens 

med de resultat denna studie genererat, det vill säga följarnas betydelse. Dock har 

tidigare forskning kring ledarskap, enligt bland annat Oc och Bashshurb (2013), 

framhållit vikten av ledarens roll. Såväl Gemmill och Oakley (1992), Hägg (2016), 

Leheta med flera (2017), Smircich och Morgan (1982), Schilling (2007) samt Weiss 

med flera (2018) beskriver även att den ledande rollen är önskvärd och nödvändig. 

Slutligen har Leheta med flera (2017) samt Weiss med flera (2018) även lyft att det 

endast är de som blir ledda som upplever konsekvenser av ett ledarskap. 

 

I motsats till ovanstående har det utifrån denna rapport framkommit att följarna i många 

fall är av större betydelse än den enskilde ledaren. I och med följarnas starka inflytande 

påverkar deras reaktioner ledaren. Detta påvisar att det informella ledarskapet inte 

enbart får konsekvenser för följarna utan även för ledaren. De informella ledare som i 

denna studie undersökts, det vill säga artisterna, upplevs vara mer beroende av följarna 

än vad följarna är av ledaren. Detta gör vidare att ledarens upplevelse samt 

förhållningssätt till sin tillskrivna ledarroll i stor utsträckning avgörs av följarnas 

respons. 

 

Studiens begränsningar, praktiska relevans samt framtida forskning 

Artistens beroendeställning gentemot följarna kan ses som en av studiens 

begränsningar. Detta i termer av att viljan att upprätthålla en god relation till följarna 

kan ha påverkat respondenternas svar. Negativa aspekter kan ha valts att inte nämnas 

just för att inte misskreditera följarna. Vidare kan de resultat denna studie genererat 

kring en informell ledares förhållningssätt till sin ledande roll inte nödvändigtvis ses 

som allmängiltiga eller slutgiltiga. Detta dels i och med att studien endast beaktat ett 

fåtal artister samt att studien utförts under en mycket begränsad tid. Vidare är inte den 

som tillskrivs ledarskap alltid en offentlig person. Artister, vars karriär och framgång i 

stor mån vilar på följarna, kan anses ha mer att förlora och därmed större krav på 

anpassning. Detta i jämförelse med en informell ledare som uppstår på exempelvis en 

arbetsplats eller i en kompisrelation. 
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Utifrån studiens resultat samt begränsningar ser vi att det finns stora möjligheter att 

undersöka detta vidare. Skulle det kunna vara så att det tillskrivna ledarskapet, då det 

väl har uppkommit, skiftar från att ledaren är den centrala delen av ledarskapet till att 

följarna istället övertar denna roll? Att bli tillskriven en ledarroll innefattar bekräftelse, 

uppskattning och erkännande från en grupp människor. Detta är aspekter som kan verka 

motiverande för ledaren i fråga. Således kan ledarrollen vara något ledaren i fråga vill 

bevara till varje pris. Att vara följare till en informell ledare är något frivilligt, men att 

som informell ledare få fortsätta leda dessa följare kräver arbete. Framtida forskning 

skulle därmed kunna undersöka detta närmare. Hur ser egentligen beroende- och 

maktförhållandet i relationen mellan informella ledare och dess följare ut, samt skiftar 

eller förändras detta över tid? 
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BILAGA 1 
Frågor till artister 

 

1. Berätta lite om dig själv (vem du är, yrkesroll, tidigare erfarenhet, intressen etc.).   

 

2. Hur skulle du beskriva din roll och åtagande som artist bortsett från ditt 

musikaliska uppdrag? 

 

3. Vilka anledningar ligger till grund för att du ville bli artist? 

 

4. Beskriv relationen mellan dig och dina följare. 

 

5. Tror du att det du säger/gör påverkar dina följare? Om ja, på vilket sätt? 

 

6. Vill du endast påverka dina följare via din musik eller vill du även påverka dem 

utöver din musik?  

 

7. Ville du påverka från början? Om nej, har det förändrats så att du vill göra det 

nu? 

 

8. Känner du att dina följare har förändrat dig eller ditt sätt att vara/framstå på 

något sätt? 

 

9. Vad anser du är viktigast med din musik; att den förmedlar en viss känsla eller 

ett visst budskap? 

 

10. Hur pass bekväm känner du dig, som artist, med att uttrycka åsikter samt synas i 

sammanhang som inte har med din musik att göra? 

 

11. Eventuella tillägg eller egna tankar? 

  



  
 

 II 

BILAGA 2 
Frågor till övriga branschaktörer 

 

1. Berätta lite om dig själv (vem du är, yrkesroll, tidigare erfarenhet, intressen etc.).  

 

2. Hur skulle du beskriva en artists roll och åtagande bortsett från dess musikaliska 

uppdrag? 

 

3. Vilka anledningar tror du främst ligger till grund för en person att vilja bli artist? 

 

4. Beskriv relationen mellan artist och följare 

 

5. Tror du att det en artist säger/gör påverkar sina följare? Om ja, på vilket sätt? 

 

6. Tror du artister endast vill påverka sina följare via sin musik eller vill de också 

påverka dem utöver sin musik?  

 

7. Tror du artister går in med tanken, då de börjar sin karriär, att de vill påverka 

andra människor? Eller tror du att detta är något som växer fram/kan växa fram 

under tiden så att de till slut vill påverka?  

 

8. Tror du att en artists följare förändrat hen eller hens sätt att vara/framstå på 

något sätt? 

 

9. Vad anser du är viktigast med en artists musik; att den förmedlar en viss känsla 

eller ett visst budskap? 

 

10. Hur pass bekväma upplever du att de artister du arbetar med är gällande att 

uttrycka åsikter samt synas i sammanhang som inte har med deras musik att 

göra? 

 

11. Eventuella tillägg eller egna tankar?  


