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Abstrakt  

Titel: ”Stressen är endast positiv” 

Författare: Cornelia Stein & Hanna Lilliecreutz 

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan 

Program: Music & Event Management 

Kurs: Företagsekonomi III - Organisation, Examensarbete (kandidat) 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad  

Problemformulering: Arbetsrelaterad stress kan leda till utbrändhet inom många 

olika branscher. Det finns brist av statistik och forskning kring hur stress tar sig 

uttryck för unga nyanställda medarbetare inom musikbranschorganisationer.  

Syfte: Syftet med denna studie är att kunna beskriva hur arbetsrelaterad stress tar 

sig uttryck hos unga nyanställda medarbetare inom musikbranschen.  

Metod: Vi har i studien använt oss av en induktiv ansats där vi genom en kvalitativ 

forskningsmetod har intervjuat sex stycken medarbetare inom musikbranschen. 

Utifrån vår insamlade primärdata har tre kategorier trätt fram som vi med hjälp av 

relevanta teorier och teman har tolkat.  

Slutsatser: Studien visar att många medarbetare inom musikbranschen främst 

känner en positiv stress. Anledningar till att stressen uttrycks som positiv är 

eftersom arbetet är en motivationskälla hos dessa människor. Det finns också 

kulturella och maktrelaterade aspekter som påverkar hur medarbetaren upplever 

stress.  

Nyckelord: Stress, medarbetare, kultur, motivation, relationell makt, genus.  
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Abstract  

Title: “The stress is only positive” 

Authors: Cornelia Stein & Hanna Lilliecreutz 

Institution: Linnaeus University, School of Business and Economics 

Program: Music & Event Management 

Course: Business Administration III – Organization, Bachelor Thesis Organisation 

Supervisor: Olle Duhlin 

Examiner: Hans Wessblad  

Problem statement: Work related stress can lead to burnout in a lot of different 

businesses. There is a lack of statistics and research regarding the different ways 

stress can take form for young new employees in music industry organizations.  

Purpose: The purpose with this study is to describe how work-related stress can 

appear for young new employees in the music industry.  

Method: In this study we have used an inductive, qualitative method where we we 

have interviewed six employees within the music industry. Three categories 

appeared from the accumulated empiricism. We analyzed these using relevant 

theories and themes.  

Conclusions: This study shows that there is mostly a positive stress that 

employees in the music business feel. Reasons that the stress is expressed as 

positive is because the work is a source of motivation for these people. There are 

also cultural and power related aspects that effects the employees experienced 

stress.  

Keywords: Stress, employees, culture, motivation, power relations, gender.  
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Förord 

Vi vill tacka alla som bidragit till att göra denna uppsats möjlig. Tack till alla 

respondenter som har deltagit på våra intervjuer, utan er hade vi inte haft någon 

empiri att analysera. Tack till vår handledare Olle Duhlin, som har pushat och 

väglett oss. Tack till vår examinator Hans Wessblad, samt våra opponenter som har 

gett direktiv och konstruktiv kritik som har bidragit till utformandet av denna 

uppsats. 

Ett stort tack till er! 

Cornelia Stein & Hanna Lilliecreutz 
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1 Introduktion 

Anledningar till uppkomsten av stress kan i stor utsträckning ta grund i psykologiska 

och biologiska aspekter. Det vi däremot i denna studie har sett till och analyserat är 

de organisatoriska aspekter som kan påverka en medarbetares förhållande till stress 

och hur den relationen ser ut. I detta inledande kapitel kommer vi i bakgrunden 

belysa problemet med arbetsrelaterad stress. Detta genom att visa hur statistiken 

kring stress ser ut och vilka generella faktorer som tidigare forskning säger kan 

påverka om arbetsrelaterad stress uppkommer eller inte. Genom att problematisera 

fenomenet arbetsrelaterad stress finner vi en avsaknad av statistik kring hur det ser 

ut hos unga nyanställda inom musikbranschorganisationer. Således blir det inom 

denna avgränsning vi i denna studie kommer söka svar på hur stress tar sig uttryck 

hos dessa medarbetare. Detta gör vi med hjälp av utformning av en frågeställning 

och ett syfte. Slutligen presenteras upplägget på nästa kapitel med hjälp av en 

disposition. 

1.1 Bakgrund 
Vi som studenter på universitetet upplever ofta stress i samband med tentor och 

uppsatser, men även av erfarenhet ute i arbetslivet har vi på olika arbetsplatser 

upplevt liknande stress. Arbetsrelaterad stress är även ett ämne som vi själva ser 

mycket om i olika medier och är något företag arbetar med för att inte riskera att 

deras medarbetare sjukskriver sig på grund av stress. Då vi är studenter på en 

utbildning som leder till framtida yrken inom musikbranschen har vi under snart tre 

år studerat fältet rent teoretiskt, och även engagerat oss praktiskt i olika yrkesroller 

inom den. En gemensam uppfattning av branschen är att det tycks vara en suddig 

linje mellan privatliv och yrkesliv samt att hög press ställs på medarbetaren att 

ständigt vara tillgänglig och kunna arbeta allt ifrån kvällar och helger till tidiga 

mornar på dygnet. En annan uppfattning vi har om branschen är även att den i högsta 

mån är påverkad av teknologin. Detta bidrar till att telefonen ständigt får 

arbetsrelaterade notiser som blir synligt för medarbetaren och således blir tid för 

återkoppling och vila svår att finna. Som nyanställd på en organisation har vi själva 
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upplevt att det till en början kan vara en intensiv period. Dels i den mån att man vill 

bevisa att man är duktig på sitt yrke och platsar för den tjänsten man blivit tilldelad, 

men även eftersom det är en helt ny kultur och atmosfär som man vill passa in i för 

att få fortsätta sin anställning. Att det finns press på den nyanställda visar även 

tidskrifter och internetbaserade rekryteringsplattformer på. Flera av dessa hemsidor 

har ställt upp listor på hur man som nyanställd ska bete sig för att lyckas få respekt 

av sina kollegor och passa in i kulturen. Man ska undvika att bete sig arrogant, men 

samtidigt inte heller vara allt för blyg och passiv (Chef 2017; Monster 2016). 

  

Enligt flera undersökningar är problemet med arbetsrelaterad stress hög. Någonting 

som är återkommande i dessa är att kvinnor tenderar att känna mer stress än män 

(Ponton Klevestedt 2016; Unionen 2018; Novus 2015). Stress finns i alla åldrar, hos 

de som är 16–29 år samt hos 50–64 år gamla medarbetare (Ponton Klevestedt 2016). 

I en undersökning gjord av Unionen framgår det att privata tjänstemän har en hög 

stressnivå. Det framgår även att stress kan uppkomma då många känner sig tvingade 

att jobba över. När arbetsgivare frågar de privata tjänstemännen om fler 

arbetsuppgifter känner endast hälften av dem att de kan tacka nej utan att det kommer 

få konsekvenser på det sociala eller karriärmässiga livet (ibid). 

  

Även i en undersökning gjord av Novus från 2015 framgår det att press och stress 

uppkommer i arbetslivet för privata tjänstemän. Enligt denna undersökning är det 

närmare hälften av de svarande som minst en gång i veckan utför arbetsuppgifter i 

hemmet eller på andra platser utanför den ordinarie arbetsplatsen och det är mer än 

en tredjedel av de intervjuade som är tillgängliga utöver sin vanliga arbetstid (Novus 

2015). Enligt denna undersökning är det en av tre som upplever att deras arbetstid 

inte räcker till för att utföra sina arbetsuppgifter och därför måste jobba över på sina 

lediga tider. Av dessa är det en av tre som upplever att detta även påverkar deras 

sömn negativt. Av de som deltog i undersökningen var det fler än hälften som inte 

hade riktlinjer eller restriktioner för att de inte ska störas av arbete den tid då de inte 

arbetar (ibid). 
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Ohälsosam arbetsrelaterad stress benämns som det mående där plats för vila och 

återhämtning inte existerar. Den stress som vi valt att intressera oss för är den 

arbetsrelaterade stress som idag är vanlig och ofta leder till utbrändhet. För att 

försöka minska utbrändhet och stress kan organisationer försöka sträva efter en så 

god arbetsmiljö som möjligt (Kristensson & Sundin 2003). Detta innefattar dels att 

tillfredsställa vanliga mänskliga behov hos medarbetare såsom känslan av 

gemenskap vilket innefattar dels relationen med andra människor, men också 

samhörigheten till ett större socialt sammanhang. En god arbetsmiljö innefattar även 

att medarbetare känner att de får stöd och blir behandlade rättvist av sina chefer men 

också att ha handlingskraft att kunna påverka sina arbetsförhållanden (ibid). Idag går 

det att enkelt kommunicera via internet vilket har lett till omorganiseringar från 

statiska till mer flytande och osäkra strukturer av organisationer. Som konsekvens 

av digitaliseringen har arbetsmarknaden blivit mer flexibel och således även mer 

instabil för nya medarbetare, där visstidsanställningar och krav på tillgänglighet 

blivit norm (Lindell 2017). 

  

Den ideella föreningen Prevent med huvudmännen Svenskt Näringsliv, LO och PTK 

menar på att balansen av krav, kontroll och socialt stöd för individen är av stor vikt 

för att upprätthåll en stabil arbetshälsa. För höga krav i förhållande till individens 

möjlighet av kontroll kan leda till stress, medan medarbetaren kan tolerera högre 

krav, när denne har hög grad av kontroll. Då kan kraven istället fungera som 

stimulerande (Prevent 2008). De krav som medarbetaren kan känna kan komma från 

chefer, ledning, arbetskollegor och även från sig själv. Med kontroll inom arbetet 

kan handlings- och beslutsutrymme innefattas. Det finns den form av kontroll som 

medarbetarens chef besitter, men det finns även kontroll kring hur individen ska 

utföra sina arbetsuppgifter. Den typen av kontroll kan vara viktig för medarbetaren 

att besitta då det kan innebära ett bättre välmående än om kontrollen ligger utanför 

medarbetarens räckhåll (ibid). Det sociala stödet från vänner, familj och även chefer 

kan också påverka medarbetarnas välmående. Även om graden av kontroll är låg och 

kraven är höga så kan känslan av stress minska om förståelse finns hos chef och 

kollegor (ibid). Den situation som vi ser där graden av kontroll är låg samtidigt som 
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graden av krav är hög är i de situationer man är ny på en arbetsplats. I de fallen kan 

även det sociala stödet från chefer och kollegor vara lågt då en social relation inte 

ännu etablerats. Denna situation, när någon är nyanställd är intressant att granska 

närmare när det kommer till att se hur stress uppstår i dessa situationer. 

  

Det finns benämningar som talar om positiv och negativ stress. Ett typiskt drag för 

den positiva stressen är att den är kortvarig och kopplad till en förhöjd arbetsförmåga 

(Iwarson 2002). Denna stress knyts samman med den uppladdning och 

koncentration en människa genomgår exempelvis inför ett föredrag på ett möte. 

Negativ stress utvecklas fram när pressen på individen blir allt för hög eller kommer 

för tätt efter varandra. Den period som människan behöver för att återhämta sig blir 

då för kort vilket kan bidra till sämre prestation och sjukdomar i relation till stress 

(ibid). 

  

I dag, 2018, ser symptomen på stress annorlunda ut än vad de gjort rent historiskt. 

Förr var det naturligt att människor reagerade med att fly eller agera aggressivt för 

att skydda sig själv (Nevander Friström 2006). I dagens samhälle kan man däremot 

inte ta till flykt för att negativ stress uppkommer i samband med ens arbete utan att 

det får alltför negativa konsekvenser, därför visar sig således andra symptom. Några 

exempel på dessa är ångest, insomningsbesvär och utbrändhet. Utbrändhet är en 

följd av en allt för lång obalans i livet med för lite återhämtning mellan de intensiva 

perioderna (ibid).   

1.2 Problematisering 
Ovan har vi refererat till flera källor som beskriver hur stress uppkommer och vad 

som kan motverka arbetsrelaterad stress. Ju mer man letar desto mer finner man 

kring ämnet i både negativ och positiv bemärkelse. Det finns flera undersökningar 

som visar att arbetsrelaterad stress och press i stor utsträckning förekommer och 

Österberg (2018) hävdar att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att en 

svensk medarbetare sjukskriver sig idag. Han tycker också att det är extra 

alarmerande att det är så pass många unga medarbetare som är i början av sitt 
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arbetsliv och tenderar att må dåligt på grund av arbetsrelaterad stress. Även Martin 

Linder, ordförande för Unionen, tycker att detta är oroväckande och enligt deras 

undersökning är otydliga krav från chefer en av de största orsakerna till denna stress 

(ibid). 

  

Vart man befinner sig i livet och hur ens liv ser ut kan ha en koppling till hur ens 

relation till stress ser ut. Enligt undersökningen från Arbetsmiljöverket fanns 

arbetsrelateradstress i alla åldrar. Däremot visar statistik från Folkhälsomyndigheten 

att resultatet ser annorlunda ut när man frågade befolkningen utan hänseende på om 

de var anställda eller inte. Här var det istället kvinnor i åldern 16–29 år som hade 

minst andel gott psykiskt välmående (Folkhälsomyndigheten 2016). 36% av 

befolkningen svarade att de hade problem med ångest, oro eller ängslan varav 6% 

av dessa var personer med svåra besvär. För personer i åldern 16–29 har detta 

problem ökat under de senaste tio åren (ibid). Detta finner vi intressant eftersom vi 

vill se hur unga nyanställda medarbetare upplever stress på sin arbetsplats. 

  

Att stress finns i sådan stor omfattning är något vi redan konstaterat i 

bakgrundsbeskrivningen av fenomenet. Vi vill däremot se till den stress som finns 

hos en nyanställd medarbetare. Att vara ny på jobbet kan vara en utmaning för många 

människor. Enligt Unionens medlemstidning Kollega kan den nya arbetsplatsen ses 

som ett litet samhälle, där det finns en rad uppsättning av normer, regler och 

strukturer som den nya medarbetaren måste ta hänsyn till för att passa in. Det som 

tycks vara självklart för en anställd inom organisationen är inte alltid lika självklart 

för den nya på jobbet, vilket kan leda till osäkerhet (Österberg 2005). 

  

Eftersom stress är ett sådant brett fenomen där forskning och undersökning redan 

existerar finns det även en mängd framtagna riktlinjer, guider och råd för att 

motverka arbetsrelaterad stress. Det finns organisationer som tagit fram verktyg för 

att hjälpa medarbetare att på egen hand få kontroll över balansen mellan arbetsliv 

och privatliv (Prevent 2015). Forskare har utformat riktlinjer för att motverka 

psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Dessa innefattar råd till medarbetare och 
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arbetsgivare för att kunna hantera stress på bästa möjliga sätt (Wåhlin 2015). 

Organisationen Unionen har ämnet “balans i arbetslivet” som en av sina tre 

hjärtefrågor. De har dels tagit fram konkreta fakta på hur stressymptom kan 

upptäckas men även råd och stöd till den drabbade (Unionen 2018). Något annat 

som Unionen gjort är att sammanställa nyhetsbrev från olika branscher där det t.ex. 

kan komma information om hur man förändrar sin arbetssituation till det bättre. 

Detta har de startat för att bl.a. förebygga problem med stress hos medarbetare (ibid). 

Utifrån Unionens arbetande medlemmar har de kategoriserat yrken tillhörande olika 

branscher. Flera olika branscher från bygg till hälsa, media och servicebranschen 

finns med. En bransch som å andra sidan inte finns med är musikbranschen (ibid). 

När vi söker ytterligare för att se vad det finns för empiri om stress när det kommer 

till kontorsjobb inom musikbranschen finns ytterst lite om detta. 

  

Något som framgår av den bakgrund kring fenomenet arbetsrelaterad stress som vi 

belyst ovan är att en rad olika faktorer ska vara i balans för att minska risken för att 

stress ska uppkomma. För att det ska finnas en god arbetshälsa måste balansen av 

rätt mängd krav, kontroll och socialt stöd finnas (Prevent 2008).  Att skilja mellan 

privat- och arbetsliv är också en av faktorerna som tagits upp i bakgrunden för vad 

som kan vara viktigt för att motverka stress. Vid beskrivning av vad musikbranschen 

är och hur den fungerar skriver Gruvö & Malm (2018) att sociala medier har blivit 

allt viktigare när det handlar om att sprida musik då t.ex. Facebook är integrerat med 

den svenska streamingtjänsten Spotify. Detta innebär att även aktörer inom 

branschen måste vara uppkopplade på sociala medier i och med sin yrkesroll. 

Branschen kopplas också ihop med andra branscher vid olika samarbeten i samband 

med t.ex. marknadsföring eller olika typer av produktioner (ibid). 

  

Som framgår av bakgrunden så finns redan mycket statistik på arbetsrelaterad stress 

och även flertalet litteratur och hemsidor har tagit fram strategier och forskning för 

att motverka stress. Det finns råd, stöd och verktyg för hur organisationer ska kunna 

motverka stress hos sina medarbetare och även hur man själv som medarbetare kan 

arbeta för att motverka stressen.  Utifrån de ovan gjorda problematiseringarna av 
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fenomenet anser vi att musikbranschen kan komma att bli en intressant avgränsning 

i studien kring arbetsrelaterad stress. Detta eftersom det finns en avsaknad av 

statistik kring arbetsrelaterad stress i denna bransch. Vi har även utifrån egna 

erfarenheter inom arbete i branschen upplevt att det kan vara en suddig gräns mellan 

arbetsliv och privatliv i musikbranschen. Enligt ovan nämnd statistik är det även 

flertalet unga som lider av psykisk ohälsa och vi vill se hur detta ser ut i 

musikbranschen.  

1.3 Frågeställning 
Vilka anledningar finns det till hur stress tar sig uttryck hos unga nyanställda 

medarbetare inom musikbranschorganisationer?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att kunna beskriva hur arbetsrelaterad stress tar sig 

uttryck hos unga nyanställda medarbetare inom musikbranschen.   

1.5 Avgränsningar och förklaring 
Vi har valt att avgränsa denna undersökning på grund av uppsatsens begränsade 

omfattning gällande tid och möjlighet till respons från intervjuade. De slutsatser 

som vi har tagit fram omfattar således endast frågeställningen i förhållande till de 

gjorda avgränsningarna.  

 

• Sverige 

• Musikbranschorganisationer 

• Den administrativa delen av musikbranschen 

 

Vi har gjort en geografisk avgränsning till Sverige dels eftersom det är i detta land 

vi som författare befinner oss och eftersom det är här vi finner det intressant att göra 

den här typen av studie. Även på grund av studiens omfattning var en avgränsning 

till Sverige lämplig att göra. Vi har även valt att avgränsa oss till att endast undersöka 

en bransch, även här på grund av studiens omfattning. Den branschen vi har valt att 

avgränsa studien till är musikbranschen. Dels på grund av att vi som författare har 
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ett eget intresse av att se hur arbetsrelaterad stress ser ut inom denna bransch och 

även eftersom vår uppfattning om denna bransch är att det finns bristande gränser 

gällande arbets- och privatliv som är intressanta att undersöka. 

 

Vi har avgränsat oss till de medarbetare inom musikbranschen som har de mer 

administrativa arbetsuppgifterna inom branschen och alltså inte artister eller andra 

mer kreativa aktörer. Det är eftersom arbetssysslor och strukturer kan skilja sig 

mycket för olika typer av arbete inom branschen som vi har valt att avgränsa oss. 

Detta gör vi för att kunna dra slutsatser och se samband utefter de svar som vi får, 

då arbetssysslorna är mer lika varandra för våra respondenter. Vi som författare har 

också en större möjlighet till att få kontakt med dessa medarbetare snarare än artister. 

Det är också dessa som ofta har högre chefer och ständigt lever under den potentiella 

press dessa kan skapa. 

  

En risk med denna avgränsning kan vara att man endast får ett perspektiv av 

musikbranschen, dock är det här vi ser att det finns en bristande forskning. Det är 

endast en viss grupp inom musikbranschen som vi har valt att intervjua, vilket också 

kommer bidra till vilka slutsatser vi kommer kunna dra. Ett sätt att undvika denna 

vinkling på hade varit att även intervjua andra nyanställda medarbetare inom 

företagen samt deras chefer. Dock gjorde undersökningens tidsmässiga omfattning 

detta problematiskt att genomföra.  

1.6 Disposition 
Den här uppsatsen inleds med en bakgrund om vårt valda fenomen som är 

arbetsrelaterad stress där statistik och forskning kring detta tas upp. Efter detta 

kapitel problematiserar vi fenomenet och tar upp olika perspektiv som man kan se 

ämnet på samt beskriver faktorer som kan påverka hur arbetsrelaterad stress kan 

uppkomma. Vi ställer oss i detta kapitel frågande till hur stress kan finnas i så stor 

mån som det gör trots all den forskning som existerar kring hur stress går att 

motverka. Vi tar upp att fenomenet arbetsrelaterad stress kan se olika ut i olika 

branscher och även kan bero på i vilket skede i arbetslivet man befinner sig. Efter 
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problematisering om ämnet kommer vi fram till att unga nyanställda medarbetare 

inom musikbranschorganisationer är vilkas stress vi kommer att granska i denna 

studie. Efter insamlad empiri i form av strukturerade intervjuer ser vi olika 

kategorier träda fram som vi utifrån teorier analyserar. Dessa teman är motivation, 

organisationskultur och makt som vi analyserar vidare för att söka svar på vår 

frågeställning. Detta leder oss fram till vårt avslutande kapitel som innefattar 

slutsatser, nyckelinsikter och även förslag till vidare forskning.    
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2 Metod 

I detta kapitel följer en beskrivning av de metodval vi gjort och motivering till varför 

de är passande för vår studie. Vi presenterar vad följande metodologiska begrepp 

innebär och hur vi har haft dem som grund i vår arbetsprocess. 

2.1 Metodval 

2.1.1 Kvalitativ metod 

I den här studien har vi undersökt hur stress ser ut inom musikbranschen för unga 

nyanställda medarbetare. Vi ville få en mer beskrivande bild av hur dessa människor 

upplever fenomenet snarare än att anta att vissa anledningar kan vara de som leder 

till stress. Därför ville vi genomföra intervjuer som gav mer djupgående svar som vi 

sedan kunde tolka och analysera. Detta för att se om det fanns några nya företeelser 

eller anledningar till uppkomsten av stress. Vi ville söka nya samband och kunna dra 

slutsatser utifrån dessa. Därför har vi genomfört intervjuer med ett begränsat antal 

medarbetare inom musikbranschen där svaren blir kvalitativa snarare än numeriska. 

Vi har således använt oss av en kvalitativ metod. Bryman & Bell (2017) beskriver 

denna metod som tolkande och att den utförs i samband med ett induktivt synsätt. 

Vidare hävdar de att tillvägagångssättet ser till individens ständiga konstruerande av 

verkligheten (ibid). Detta är någonting vi gjort då det är medarbetarens egna 

reflektioner och synpunkter om fenomenet som blir det relevanta i denna studie.  

2.1.2 Induktion 

I den här studien använder vi oss utav ett induktivt tillvägagångssätt. Det är den 

insamlade empirin som avgjort vilka aspekter som har varit av intresse att analysera. 

Således kategoriseras ofta kvalitativ forskning som induktiv (Kvale & Brinkmann 

2014). I och med det induktiva angreppssättet blir teorin resultatet av forskningen. 

Det induktiva arbetssättet betyder således att man utifrån observationer kommer 

fram till generella slutsatser (ibid). Syftet med ett induktivt tillvägagångssätt är att 

utifrån iakttagelserna få en generell uppfattning om det undersökta, som sedan går 

att dra slutsatser ifrån. Eftersom vad empirin säger har att göra med var och hur den 

har samlats in så har ett induktivt tillvägagångssätt inte alltid helt trovärdig validitet 
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(ibid). Vi har utifrån vår insamlade data sökt efter samband som vi har skapat 

kategorier av. Vår data består utav genomförda intervjuer med personer som 

uppfyller kriterier vi har tagit fram för vårt urval. Svaren från intervjuerna har vi 

sedan analyserat utifrån teorier som berör dessa kategorier.  

2.2 Datainsamling 
I denna rapport har vi samlat in data med hjälp av dokument och intervjuer. Vi har 

genomfört intervjuer i syfte att kunna ställa de frågor som behövs för att skapa en 

möjlighet att besvara vår frågeställning. Enligt Patel & Davidsson (2003) är 

intervjuer en teknik för att få information om det som ska undersökas, vilket baseras 

på frågor som ställs till respondenten. I intervjuer är det viktigt att motivera 

respondenten i att svara så utförligt och noggrant som möjligt (ibid). Detta har vi 

gjort genom att vara tydliga i vår kommunikation med respondenterna genom att 

förklara varför vi vill att just de deltar och hur deras kompetens kan bidra med viktiga 

reflektioner till vår studie. Vidare har vi varit transparenta med hur respondenternas 

svar används. Vi har också varit tydliga med att respondenterna själva kan välja om 

de vill vara anonyma och om företagsnamnet kan användas i rapporten. Intervjuer 

är således den primärdata vi har använt i vår studie, men vi har även använt oss av 

sekundärdata i form av dokument. 

  

Begreppet dokument definieras enligt Patel & Davidsson (2003) som exempelvis 

statistik, litteratur och tillfälliga dokument. Vi har använt oss av samtliga typer av 

dokument för att skapa en bakgrund av fenomenet som vi sedan har kunnat bygga 

vidare vår forskningsfråga på. I processen av att välja dokument är det enligt Patel 

& Davidsson (2003) viktigt att försöka samla in information ur olika synvinklar och 

perspektiv. Detta för att få en bred kunskap om det ämne som studeras och inte 

endast se det från en vinkel (ibid). Vi har i vår studie samlat in material från flera 

olika källor både elektroniska och tryckta. När det gäller statistik har vi använt oss 

av flera undersökningar eftersom vi ville se om de gav liknande resultat. Vi har även 

varit angelägna om att dessa undersökningar ska vara gjorda av analys- och 

datainsamlingsföretag snarare än av privatpersoner. I all den elektroniska data vi 
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samlat in har vi lagt stor vikt i att använda oss av uppdaterade undersökningar, så att 

resultaten är relevanta för nutiden. Enligt Patel & Davidsson (2003) ska 

informationen ifrån dokumenten bidra till ökad förståelse och kunskap om ämnet. 

De ska fungera som verktyg för att besvara frågeställningen och uppfylla studiens 

syfte (ibid).  

2.3 Primärdata 
Primärdata och sekundärdata skiljs åt och primärdata innebär som orden tyder på att 

datan är primär för den undersökning man gör (Alvehus 2013). För att samla in 

primärdata har vi i den här studien använt oss av kvalitativa intervjuer.  

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

I den här studien har vi som tidigare nämnt använt oss av kvalitativa intervjuer. 

Enligt Patel & Davidsson (2003) kan kvalitativa intervjuer användas för att urskilja 

och förstå vilken inställning och intryck respondenten har av fenomenet. Vidare 

hävdar Patel & Davidsson att det är svårt att få den data som samlas in via kvalitativ 

metod att vara helt och hållet opåverkad eller ovinklad. För att få ett bättre resultat 

på den kvalitativa studien är det därför viktigt att den som står för studien är påläst 

på det område undersökningen handlar om (ibid). Därför har vi i vårt 

tillvägagångssätt försökt att få en bred uppfattning om alla de olika aspekter som 

ämnet berör. Detta har vi som tidigare nämnt gjort genom att samla in en stor mängd 

empiri från olika källor. 

  

Respondenterna i denna studie består av sex personer som arbetar inom 

musikbranschorganisationer. För att kunna säkerställa att vi ställde de frågor som 

krävdes för att dra slutsatser utifrån empirin skapade vi en intervjuguide. Det som 

lade grunden för denna guide var den tidigare forskning och uppfattning som fanns 

kring fenomenet. Samtliga intervjuer gjordes via mail då vi ville att respondenten 

skulle ha gott om tid på sig att formulera sina svar. Vi hade fjorton frågor, där det 

fanns följdfrågor som öppnade upp för reflektion. Våra frågor var noga utformade 

så att möjligheten för respondenten att misstolka dessa blev lägre. Därför valde vi 

också att ha ganska många frågor, så att vi inte skulle riskera att missa några viktiga 
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reflektioner. Slutligen hade vi även med en fråga där det fanns möjlighet för 

respondenten att tillägga ytterligare tankar kring ämnet arbetsrelaterad stress. Denna 

fråga gav positiv effekt då det fanns en del ytterligare tankar kring ämnet, vilka 

annars hade kunnat falla bort och bidra till mindre fullständig empiri. Risken med 

att vi har genomfört intervjuerna via mail kan vara att spontana frågor och 

kommentarer inte uppkom i lika stor utsträckning. 

  

Vår datainsamlingsmetod har varit i form av strukturerade intervjuer med 

respondenter som uppfyller de kriterier vi satt upp i vårt urval. Med strukturerad 

intervju menar vi att vi på förhand planerade och skrev ned den ordning samt de 

frågor vi valde att ställa till respondenterna. Syftet med strukturerade intervjuer är 

att samtliga respondenter i helhet får likadana intervjuer, så att man således kan 

jämföra svaren under sammanställningen av dem (Bryman & Bell 2015). Svaren 

som vi sedan har fått in har vi sammanställt i ett exceldokument för att tydligt kunna 

se svaren framför oss och kunna jämföra de olika respondenternas tankar. Sedan har 

vi jämfört svaren på samma frågor för att se likheter och skillnader i svaren. Utifrån 

de samband vi såg skapade vi kategorier som vi sedan analyserade med hjälp av 

teorier och teman, detta för att argumentera för den teoretiska relevansen.  

2.3.2 Urval 

I denna studie har vi valt att använda oss utav en målstyrd urvalsmetod. Enligt 

Bryman (2018) finns det olika parametrar som ligger till grund för tanken kring 

urval. En uppfattning är att det är undersökningens syfte som är avgörande och urval 

görs beroende på vad som är mest lämpat (ibid). Inom kvantitativ forskning ligger 

vikten på sannolikhetsurval. I denna typ av urval är det forskningsfrågan som styr 

vilken typ av enhet urvalet har att göra med och man bör välja ut (Bryman 2018). 

Detta urval kallas även strategiskt då det är strategiskt valt hur urvalet ser ut baserat 

på hur forskningsfrågan ser ut (Alvehus 2013). Vi har valt att undersöka fenomenet 

på individnivå ur medarbetarens perspektiv då vi i frågeformuleringen nämner att 

det är medarbetarens stress vi vill undersöka. I denna studie har vi intervjuat 

nyanställda medarbetare som är mellan åldrarna 22–27 år, vilket gör att de ingår i 
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den kategori där problemen med stress är stort. Med nyanställd medarbetare syftar 

vi på en person som har varit anställd inom en organisation i max 1,5 år och som 

dessutom är relativt ny inom branschen den är verksam i. Enligt 

anställningsskyddslagen, (LAS) är det praxis att en provanställning varar i högst 6 

månader. Sedan går det automatiskt över till en tillsvidareanställning, om inte 

arbetsgivaren väljer att avbryta anställningen (Sveriges Riksdag 2018). Således ses 

man som ny de första sex månaderna eftersom man inte har en fast anställning än. 

Det första året efter att tjänsten har gått över till en fast anställningsform ser vi det 

som att man ses som ny eftersom det är en ny kontext att förhålla sig till. Detta 

eftersom det kan ta tid att komma in i kulturen och bygga relationer. 

2.3.3 Respondenter 

De personer som ville delta i studien hade vi en dialog med innan intervjun för att få 

en inblick i deras yrkesroll och arbetssysslor, detta så att vi kunde dra bättre 

kopplingar mellan deras svar och påverkan av stress. Vi frågade alla respondenter 

om de önskade att vara anonyma, vilket några av dem ville. Vi valde därför att ge 

alla respondenter pseudonymer för att bidra till en enhetlighet. Några av 

respondenterna ville inte heller att vi skulle nämna företagsnamnet där de är 

anställda, således valde vi att endast benämna organisationen med kärnaktiviteten, 

t.ex. bokningsbolag. Då vi anser att respondentens yrkesroll och uppgifter har 

påverkan på deras svar gällande ämnet stress har vi valt att beskriva deras roller 

nedan. 

  

Respondent 1: Sandra Nilsson, 22 år. Digital Marketing & Insight på ett 

musikbolag. Arbetar med marknadsföring på sociala medier. 

  

Respondent 2: Anton Larsson, 24 år. Marknadsföring på ett spelställe och 

arrangörsbolag. Arbetar med marknadsföring inför konserter i fysisk form och på 

sociala medier. 
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Respondent 3: Karl Berg, 27 år. International Promoter på ett bokningsbolag. Letar 

nya intressanta internationella akter att boka till svenska konserter. 

  

Respondent 4: Mona Lagerkvist, 25 år. Promotion Assistant på ett musikbolag. 

Arbetar tätt ihop med artister och är en del av deras management. 

  

Respondent 5: Sofia Kroon, 25 år. Marknads & Kommunikationsassistent på en 

intresseorganisation. Arbetar med marknadsföring på sociala medier och 

administrativa uppgifter. 

  

Respondent 6: Jasmine Lindell, 22 år. A&R på ett musikbolag. Arbetar med att leta 

efter nya artister som bolaget kan inleda samarbete med.  

2.4 Sekundärdata 
Den sekundärdata vi har använt oss utav består av olika undersökningar med 

statistik. Även teorier om arbetsrelaterad stress och data framtaget genom 

undersökningar gällande stress och arbetsförhållanden har använts. Sekundärdata är 

empiri initialt framtaget till en annan undersökning men som även kan användas till 

den aktuella forskningen (Alvehus 2013). Vad som avgör om data är primär eller 

sekundär ligger såldes i vem som har samlat in den och i vilket syfte. Alvehus (2013) 

hävdar att det kan vara komplicerat hur sekundärdata används då det handlar om hur 

materialet används. Vidare säger han att det, för att det ska vara sekundärdata, måste 

vara en egengjord analys på det tidigare insamlade empiriska materialet och att man 

då ofta behöver tillgång till allt tidigare insamlat material (ibid).  

2.5 Analysmetod 
Det vi fick fram i vår insamlade empiri efter att ha intervjuat våra respondenter har 

vi tolkat med målsättningen att se mönster och samband. Detta för att kunna koppla 

dessa till teorier som kan förklara fenomenet arbetsrelaterad stress ytterligare för att 

sedan kunna besvara vår frågeställning och syfte. Vi försökte se om respondenternas 

svar liknade varandra för att sedan kunna koppla de aspekterna till svar på varför de 

uttrycker stress på de sätt som de gör. De samband vi har sett är att alla respondenter 
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har tydliga arbetstider, vilka däremot inte följs av flera av dem då dessa förväntas 

arbeta efter kontorstid. Därför tyckte vi att det var intressant att se vad som 

motiverade dem att arbeta utöver satta tider. En av kategorierna blev således 

motivation med teman som eget ansvar, work-life balance och de fyra arketyperna. 

Annat vi kunde se utifrån respondenternas svar var att ingen av dessa uppfattade att 

det fanns en viss kultur på sin arbetsplats. Detta ville vi undersöka vidare och se ifall 

det inte existerar någon specifik kultur eller ifall dessa medarbetare redan är så pass 

involverade i kulturen att de själva inte märker den. En annan kategori vi ville 

undersöka blev därför kulturteori med teman som karaktäristiska drag, unik 

kompetens och styrning. Utifrån våra intervjusvar funderade vi på vilka andra 

faktorer som kan påverka en ung nyanställd medarbetares stress. En sista kategori vi 

valde att studera och analysera blev således makt, där vi har tagit hjälp av relationell 

makt och genusperspektivet. Relationell makt blev av intresse att analysera svaren 

utifrån då respondenterna belyste vikten av att upprätthålla kontakter, även utanför 

den egna organisationen. Detta kan i sig vara stressande och då framförallt som 

nyanställd. Genusperspektivet blev relevant för oss att tolka empirin utifrån då vi 

såg vissa skillnader i hur männen och kvinnorna i vår studie upplevde krav, vilka 

kan leda till stress.   

  

Ordet analysera betyder att man delar upp någonting till små beståndsdelar för att 

sedan sätta ihop det igen, vilket även kan ses som det man gör inom den tolkande 

och kvalitativa analysen (Alvehus 2013). Detta har vi gjort när vi har delat upp 

kategorierna för att se så mycket som möjligt av vår empiri. För att strukturera upp 

våra insikter och få fram slutsatser har vi ifrån varje kategori valt att ha ett stycke 

med avslutande reflektioner. Dessa reflektioner har vi sedan vävt samman till det 

som blivit ett avslutande kapitel med besvarande av frågeställning och syfte, 

nyckelinsikter samt förslag till vidare forskning. Vi som författare har tolkat empirin 

utifrån vår bästa förmåga och det som har undersökts närmare har grundat sig i vårt 

egna intresse. Enligt Alvehus (2013) kan en tolkande analys ses som en subjektiv 

handling då var och en kan tolka på olika sätt. Fortsättningsvis hävdar Alvehus 

(2013) att det är forskarens intresse och vad denne vill ha sagt med forskningen som 
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utgör vad kvalitativ forskning innebär snarare än att det är användningen av vissa 

metoder. Således skulle studiens tolkning och analys kunna resultera i varierande 

slutsatser beroende på författare. 

2.6 Forskningskvalitet och trovärdighet 
I den här studien har vi utgått från vår frågeställning och vårt syfte när vi har tagit 

fram våra intervjufrågor, detta för att vi ville mäta det som vi hade i syfte att faktiskt 

ta reda på. Vi intervjuade medarbetarna, vilka var de nyckelpersoner som var 

relevanta att fråga då deras upplevda stress blev det intressanta i denna studie. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2014) är validitet ett begrepp man kan använda i ett kvalitativt 

sammanhang som handlar om undersökningens giltighet, alltså om man observerar 

och mäter det som man har sagt att man ska mäta. Det går inte att säga att studien är 

helt rationell då vi har valt att använda oss av ett induktivt tillvägagångssätt där 

resultatet har bestått av egen insamlad empiri och vår egna tolkning av denna. Våra 

subjektiva åsikter kring vad som ansågs vara intressant att ta med i undersökningen 

har således präglat utfallet av studien. Men eftersom vi ville samla in empiri för att 

sedan tolka den och se nya samband blev det induktiva tillvägagångssättet det vi 

valde att använda oss av.  

2.7 Etik 
Eftersom vi intervjuar nyanställda kring deras tankar om stress med frågor som till 

exempel handlar om hur de tycker att deras chefer agerar, så är möjligheten att vara 

anonym för respondenten viktig. Detta då vi förstår att det kan skada både 

respondenten men även ryktet för den organisationen som respondenten befinner sig 

på om negativa svar kommer fram. Rätt till anonymitet är därför något vi varit noga 

med att belysa och alla respondenter har fått möjlighet att både använda pseudonym 

på sig själv och vi går heller inte ut med organisationens namn. 

  

Publicering av denna studie kan bidra till negativa konsekvenser för de 

organisationer där respondenten svarat att denne upplever hög stress. Om de tar till 

sig av de slutsatser som vi kommer fram till i och med denna undersökning och till 

exempel minskar arbetsbördan för medarbetarna kan det finnas risk för negativa 
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konsekvenser när det kommer till ekonomisk lönsamhet. Det kan vara så att företaget 

inte har moraliska eller etiska förpliktelser och går runt just tack vare nyanställda 

som klarar av den stress som läggs på dem och således når ekonomiska vinster tack 

vare den snabba arbetskraften. Om andra företag inom samma bransch inte gör dessa 

förändringar kan de som arbetar mindre utkonkurreras av dessa företag. 

 

En annan aspekt som kan bli en följd av denna undersökning är att om 

respondenterna säger att de endast upplever positiv stress så fortsätter arbetsgivare 

inom musikbranschen i samma takt som de gör idag, vilket i längden kan vara 

skadligt för medarbetarna. Problemet med detta kan vara att vårt resultat endast 

baseras på empiri från en specifik grupp inom musikbranschen. Detta resultat kanske 

inte stämmer överens med andra grupper i exempelvis andra åldrar eller med mer 

erfarenhet i branschen. Därför måste läsaren av denna studie vara medveten om att 

resultaten endast kommer från vårt urval.  
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3 “Ger man sig in i leken får man leken tåla” 

I detta kapitel har de samband vi kartlagt utifrån respondenternas svar tagit oss till 

kategorin organisationskultur. Vi har tillämpat kulturteori i denna studie för att 

försöka förstå och analysera de sociala fenomen som råder inom musikbranschen. I 

de avslutande reflektionerna går vi igenom om och isåfall hur organisationskulturen 

skapar anledningar till att stress tar sig uttryck hos unga nyanställda inom 

musikbranschorganisationer. 

3.1 Introduktion 
I intervjuerna hade vi med frågor om arbetsplatsens kultur för att kunna urskilja om 

kulturen hade någon påverkan på medarbetarnas stress. Utifrån de svaren vi fick så 

framgick det att respondenterna inte såg någon specifik kultur på sin arbetsplats. 

Däremot kunde vi uttolka i svaren från respondenterna att många delar gemensamma 

värderingar och uppfattningar kring hur de ska bete sig inom sin yrkesroll. Många 

av respondenterna sade att de upplevde positiv stress och vi ville se varför den 

upplevdes som positiv och varför de inte i större utsträckning ifrågasatte den. 

Således valde vi att studera respondenternas svar utifrån kulturteoretiska argument i 

förhoppning att detta kunde ge oss svar på vår frågeställning. 

3.2 Karaktäristiska drag inom musikbranschen 
Vi valde att ställa en fråga till respondenterna gällande organisationskulturen på 

deras arbetsplats där vi ville veta ifall de har behövt anpassa sig till någon viss kultur 

på arbetsplatsen. I analysen av svaren blev det tydligt för oss att organisationskultur 

kan vara svår att skåda. Detta kan illustreras med hjälp av Mona Lagerkvist och 

Anton Larssons citat nedan. Dessa två medarbetare menade att de inte har behövt 

anpassa sig till någon kultur på sin arbetsplats och ytterligare två respondenter delade 

deras uppfattning. 

 

“Nej det skulle jag inte säga. Kom direkt in i arbetsplatsen och kulturen. Det är 

väldigt familjärt och nära, då vi är ett litet indiebolag. Kände aldrig att jag 

behövde anpassa mig till något, utan var bara mig själv.” 
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(Mona Lagerkvist 2018) 

  

“Nej, min arbetsplats känns öppensinnad och välkomnande. Jag kan vara öppen 

med åsikter och uttryck utan att känna mig dömd och upplever att det är likadant 

för mina kollegor.” 

(Anton Larsson 2018) 

 

Fyra av sex respondenter menade alltså att det inte fanns någon kultur att anpassa 

sig efter på deras arbetsplats. Däremot, kunde vi urskilja gemensamma uppsättningar 

av värderingar och acceptans av faktorer inom branschen som för oss tycks vara 

karaktäreristiskt för fältet och för medarberarna inom det. Dessa är de gemensamma 

egenskaperna i att det råder en kollektiv acceptans av att arbeta övertid, att det är en 

suddig linje mellan privatliv och arbetsliv för medarbetare samt att det råder en 

tystnadskultur hos aktörerna i problematiken gällande stress. Dessa karaktäristiska 

drag går att illustrera med hjälp av det faktum att fem av sex respondenter tydligt 

uttryckte att de arbetar utöver sina ordinarie arbetstider men också i de citat nedan 

där Karl Berg fick tala fritt om ämnet stress i arbetslivet och där Jasmine Lindell 

beskrev förvirringen kring sina arbetstider. 

 

“Jag anser att det är ett problematiskt ämne då stress/press är en stor del av 

musikbranschen och de människor som arbetar inom den. Det är inget man riktigt 

pratar om, även fast många blir utbrända. Jag tror det har att göra med att vi 

jobbar med musik och att det, enligt många, är en ”cool” bransch och att man ska 

vara glad över att få jobba med det. Livemusik innebär konserter på kvällar och 

när man kombinerar dagligt kontorsarbete med konserter på kvällstid blir det 

komplicerat att fundera över om det är rätt eller fel med arbetstider och 

prestation.” 

(Karl Berg 2018) 
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“Någorlunda tydliga. Vi har flextider och får komma in senast 09.30 varje dag. Vi 

ska jobba 40h/veckan men får bestämma helt själva vilka tider egentligen. Dock 

kan en del jobb ske på mingel, galor och andra event i branschen.” 

(Jasmine Lindell 2018) 

 

Respondenterna uttryckte att de förhåller sig till kontorstiderna som är utformade av 

sina chefer men att det inte riktigt slutar där. Enligt Sandra Nilsson (2018) är hon 

alltid stand-by när hon inte är på kontoret. Det vill säga att hon alltid svarar på mail 

och lägger upp innehåll på organisationens flöde i sociala medier. I kontorstiderna 

räknas inte heller de timmarna med som en medarbetare lägger på externa möten 

eller förberedelser och efterarbete inför konserter som arrangeras uttrycker Karl 

Berg (2018). Jasmine Lindell (2018) menar att en del arbete kan ske på mingel, galor 

och andra event i branschen, därav blir det mer timmar än de vanliga kontorstiderna. 

Utifrån detta kan vi se samband i att det blir svårt för dessa medarbetare att få tid för 

återkoppling på grund av den suddiga gränsen som finns mellan när de ska arbeta 

och inte arbeta. Enligt Arbetsmiljöupplysningen så är tid för återhämtning något som 

är av yttersta vikt för att motverka stress. Det är viktigt att de anställda inom 

organisationen får vila på sin fritid och inte fokusera på arbetet 

(Arbetsmiljöupplysningen 2018). För medarbetarna inom musikbranschen tycks det 

inte finnas mycket tid för vila vilket kan leda till negativa konsekvenser för 

individens välmående (ibid). Däremot svarade fyra av sex respondenter att deras 

stress endast ses som positiv just nu. 

 

Utifrån respondenternas svar ser vi att det inom branschen finns en kultur där 

människor tillåter arbetet ta över stor del av deras fritid. Enligt 

Arbetsmiljöupplysningen (2018) kan en sådan kultur leda till stressymptom och 

utbrändhet för medarbetare. De respondenterna vi har intervjuat verkar inte reagera 

på att detta skulle vara något konstigt eller ovanligt, utan de har direkt anpassat sig 

och rättat sig efter de normer som finns inom musikbranschen. En medarbetare som 

tydligt har anpassat sig efter den kultur som råder inom musikbranschen är Karl Berg 
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som uttrycker sig i citatet nedan om vad han tycker om de krav och press som ställs 

på honom. 

 

“Jag jobbar i en konkurrensdriven bransch där det ligger en stor vikt i att 

underhålla relationer med internationella agenter, venues och artister. Likaså 

kollegor. För att lyckas med detta krävs mycket arbete och långa dagar, och det är 

helt enkelt bara att göra. Ger man sig in i leken får man leken tåla”. 

(Karl Berg 2018) 

 

Den kultur som hade med stress att göra som vi kunde identifiera med hjälp av 

respondenternas svar ovan visar på anställda som arbetar morgon till kväll, vardagar 

som helger men som trots detta belyste att de endast upplevde positiv stress. Dessa 

medarbetare verkade inte bry sig särskilt mycket eller se negativt på den övertid de 

förväntas lägga på arbetet, och detta kan vara tack vare den befintliga starka kulturen 

som råder inom branschen. I respondenternas svar framgick det att man som 

nyanställd medarbetare har ett starkt driv att vilja visa framfötterna. Detta eftersom 

man är nya inom branschen och att vill visa att man passar in i kulturen men också. 

Det framgick att det också kunde bero på att medarbetaren ville visa att den va rätt 

för den tjänst den blivit anställd för och att den faktiskt besitter de kompetenser som 

arbetsgivaren förmodligen såg positivt på. Dessa kompetenser kan utvecklas i att en 

medarbetare har studerat en utbildning där inlärda värderingar och förhållningssätt 

blir lika den bransch eller yrkesroll man ska entra efter studierna (Alvesson & 

Sveningsson 2012). “Welcome to the music industry, you ́re fucked” är en slogan 

som vi själva möttes av första dagen på vår utbildning. Denna utbildning har i syfte 

att utbilda personer med drömmar om att arbeta inom den svenska musikbranschen. 

Detta kan såklart tolkas på olika sätt, men redan här framgår det att de människor 

som vill arbeta med musik entrar en till synes tuff bransch. Historier berättas om 

managers som ägnar sina liv, dag och natt åt att främja artisters karriärer och 

studenterna lyssnar ivrigt. Vi ville ta reda på om det fanns fler aspekter som gör att 

kulturen bibehålls och förs vidare samt gör att medarbetaren inte ifrågasätter 

fenomen som stress. 



 

 23 

 

3.3 Organisationskultur   
För att bibehålla den starka kulturen inom en organisation ser man unik kompetens 

som en viktig resurs (Alvesson & Sveningsson 2012). Det som kännetecknar unik 

kompetens kan vara medarbetare som har studerat exempelvis branschinriktade 

utbildningar eller människor med liknande bakgrund och livsresa. Detta kan leda till 

en grupp människor med gemensamma värderingar och symbolik, vilket kan bli 

gynnsamt för en organisation då den får en kraftigare innebörd och kultur (ibid). En 

uttrycksform av kultur kan enligt Alvesson & Sveningsson (2012) vara språkbruk. 

Med språkbruk syftar de på exempelvis slogans eller historier som kan skapa en 

norm för hur man bör tycka, tänka eller vara. Att få medarbetare till organisationen 

som besitter unik kompetens är viktigt för att kunna få med medarbetare på 

branschkulturen som råder (ibid). Historier kan komma att fungera som en slags 

vägledning i hur en människa bör tänka och tycka inom organisationen (ibid). På en 

av musikbranschutbildningarna som finns i Sverige, som ovan nämnt, berättas 

historier om managers som arbetar dygnet runt för att nå framgångar för sina artister 

och slogans används för att visa att den bransch man ska kliva in i är tuff och 

intensiv. Redan här blir alltså individer, somsnart ska ut i arbetslivet med en roll som 

nyanställd inlärda att det rätta sättet i sin yrkesroll är att nu ägna sitt liv åt jobbet. 

 

Alvesson & Sveningsson (2012) redogör för att kultur handlar om gemensamma 

värderingar och uppfattningar som ligger bakom handlingar och således vägleder en 

hel yrkesgrupp, organisation eller individ. För att få bättre förståelse för hur 

organisationer, divisioner eller yrkesgrupper fungerar kan man försöka fastställa 

vissa karakteristiska drag inom dessa. Organisationskulturen kommer då te sig vilket 

gör det lättare för en att förstå hur exempelvis en bransch fungerar och individer 

inom den agerar (ibid). Alvesson & Sveningsson menar att en företagskultur är 

mycket svår att fastställa. Hofstede et al., (refererad i Alvesson & Sveningsson 2012) 

har trots detta tagit fram några utmärkande egenskaper som ringar in en 

organisationskultur. Kulturer är holistiska, det vill säga att det är en helhetssyn av 
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en företeelse som inte bara en viss person står för, snarare är det ett kollektivt 

beteende som ligger i grund till kulturen. Fortsättningsvis växer en kultur fram 

genom tiden och den visar sig i olika traditioner eller seder och dessa är väldigt svåra 

att rubba då personerna i yrkesgruppen har svårt att släppa taget om sina 

föreställningar (ibid). Kulturer är kollektivt uppbyggda av människor och det är 

dessa individer som bär upp och för kulturen vidare. De är svåra att se med blotta 

ögat men för att kunna avskilja en kultur är begrepp en väsentlig faktor. Några av de 

begrepp som nyttjas i samband med organisationskultur är symboler och ritualer. 

Slutligen är det inte de synliga faktorerna i en organisation som definierar dess kultur 

utan det är istället exempelvis värderingar och tankesätt (Grey 2012). Alvesson & 

Sveningsson (2012) menar att de nyanställda som är skeptiska till de värderingar och 

föreställningar som råder inom en viss organisation eller bransch tenderar att sluta. 

De nyanställda som stannar kvar inom organisationen tar till sig, och anpassar sig 

efter den rådande organisationskulturen (ibid). Eftersom majoriteten av de 

respondenter vi har interjuat uttryckte att stressen endast är positiv just nu kan vi 

utifrån ett kulturteoretiskt perspektiv se det som att dessa medarbetare har accepterat 

och anpassat sig efter den rådande kulturen inom musikbranschfältet och likaså 

kommer föra den vidare.  

3.4 Normativ styrning  
Ett sätt att styra medarbetare vara med hjälp av normativ styrning (Alvesson & 

Sveningsson (2012). I denna styrning är det medarbetares föreställningar, tolkningar 

och åsikter som styrs för att som mål få dessa att stämma överens med 

organisationens, således blir det delade föreställningar, tolkningar och åsikter. Ett 

begrepp inom normativ styrning som vi kan knyta samman med medarbetare inom 

musikbranschen är “ghosting”. Detta är ett begrepp som står för det fenomen där 

medarbetare arbetar fler timmar än vad de rapporterar in (ibid). Från medarbetarnas 

håll gör de detta för att visa framfötterna och framstå som duktiga för sina chefer. 

Ur ledarens perspektiv används ghosting för att nå höga resultat, ett negativt resultat 

av detta är dock att medarbetarna tenderar att bli utbrända. I den normativa 

styrningen ser man på ghosting i relation till medarbetaren som någon slags 
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markering för hur långt medarbetaren är villig att gå för gruppens, organisationens 

eller branschens bästa (ibid). Alvesson & Sveningsson belyser risken med ghosting 

i relation till nyanställda medarbetare inom organisationen. Detta eftersom de nya 

medarbetarna är ivriga att göra bra ifrån sig och positivt intryck på sina kollegor och 

chefer (ibid). Det blir tydligt för oss med hjälp av denna teori att ghosting är en 

vanlig företeelse i musikbranschen. Ingen av våra respondenter uttryckte oro för den 

stress som kan uppkomma när övertidsarbete sker och detta kan ligga i att de har 

blivit så pass normativt styrda att ghostingen är en självklarhet för dem i deras 

arbetssätt.  

 

Vi själva och även våra respondenter har en uppfattning om att funktionärsarbete 

och praktik förekommer mycket när man är ny inom fältet musikbranschen. I dessa 

positioner står man ofta längst ner i hierarkin vilket enligt teorin om den 

karriärsdrivna medarbetaren inom organisationskultur kan leda till en drivkraft att 

vilja utvecklas och nå högre positioner (Alvesson & Sveingsson 2012). Många av 

respondenterna berättade för oss att de har arbetat mycket gratis för att få in en fot i 

branschen och det kan enligt denna teori skapa en drivkraft i att vilja klättra uppåt i 

positioner. Därför skulle dessa medarbetare kunna uttrycka stress som endast positiv 

eftersom de ständigt vill göra sina ledare nöjda. Den personlighetstyp som enligt 

Alvesson & Sveningsson (2012) är lättast att styra är den karriärsdrivna 

medarbetaren då denna tenderar att ständigt vilja göra ledningen nöjd i hopp om att 

nå högre positioner. Detta visar sig i att dessa medarbetare har ett behov av att göra 

“rätt saker”. De rätta sakerna är dels att leverera bra resultat i sina ordinarie 

arbetsuppgifter men även i att ge bra intryck och knyta positiva och betydelsefulla 

kontakter. Dessa medarbetare har en stark vilja i att få klättra i karriären. Viljan och 

drivet grundar sig i att dessa individer i offentliga sammanhang har hamnat i en 

position där maktstrukturer visar sig tydligt. Ifall en medarbetare i det fallet står 

längst ner i hierarkin ökar detta drivet till att vilja klättra uppåt i branschen eller 

organisationen (ibid). 
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3.5 Avslutande reflektion 
Till en början i iakttagelserna av de svar vi fick från respondenterna framgick det att 

de inte har någon uppfattning av att de har behövt anpassa sig till någon särskild 

kultur på sin arbetsplats. Anledningen till detta kan vara att många redan känner sig 

familjära i den kultur de kliver in i. Detta kan bero på att medarbetarna kan ha gått 

en yrkesinriktad utbildning där de innan de ens kliver ut i arbetslivet har blivit inlärda 

i vad som är det rätta sättet att förhålla sig till faktorer inom yrket. Det kan också 

handla om att människor som arbetar inom branschen tidigare har varit verksamma 

som musiker och därför på ett sätt och vis redan ingår i kulturen. Således kan det 

också därför vara anledningen till att många medarbetare inom musikbranschen 

tillåter att ens arbetsliv sammanflätas med sitt privatliv. När vi analyserade svaren 

mer genomgående och utförligt blev det tydligt för oss att respondenterna delade 

samma uppfattningar och föreställningar i hur de ska bete sig i den bransch de är 

verksamma inom, därmed tycks detta vara en svårrubbad kultur. Det verkar finnas 

en acceptans och vilja i att arbeta utöver sina ordinarie arbetstider och utifrån de svar 

vi analyserat har ingen av respondenterna påstått att detta skulle kunna eller har lett 

till stress för dem själva. De själva uttrycker att de endast har upplevt positiv stress. 

Detta kopplade vi samman med teorin om ghosting och vi såg då att detta kan vara 

en slags styrningsmetod från ledningen sida för att uppnå höga finansiella resultat.  

 

Ghosting medför en hög risk att bli utbränd då ingen kontrollerar de extratimmar 

man lägger på arbetet. Enligt den analys vi genomfört har normativ styrning blivit 

ett centralt begrepp för oss när vi ser på stress från ett kulturteoretiskt perspektiv. Vi 

kan även dra slutsatsen att många av de som arbetar inom musikbranschen är 

karriärsdrivna människor, detta eftersom man dels ofta får arbeta upp sig till högre 

positioner och därmed får stå längst ner i hierarkin. Som empirin nämnde leder detta 

till en drivkraft att vilja klättra uppåt och dessa människor bli extra lätta att styra på 

grund av detta. Vi tror därför att stress inte ter sig så utmärkande inom branschen på 

grund av att många inom branschen blir styrda att arbeta mycket för att kunna nå 

högre positioner. Då det blir en dröm att nå dessa positioner, ser man därför endast 

stressen som positiv till en början. Som vi tidigare nämnt i denna kategori uttrycker 
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respondenten Karl Berg att stress trots allt är en vanlig företeelse inom 

musikbranschen vilket har lett till att många blir utbrända. Trots att vissa alltså ser 

problemet med stress inom branschen så tycks ämnet ändå inte bli taget på allvar. 

Detta kan vara för att dessa medarbetare känner sig så pass trogna till gruppen på 

grund av de värderingar och föreställningar som de delar med varandra. Hade man 

däremot valt att gå emot dessa hade det kunnat ses som ett svek mot gruppen. 
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4 Primadonnan blir inte stressad 

I detta kapitel kommer vi se till en annan aspekt gällande medarbetarnas arbetstider. 

Vi kommer nämligen att analysera den insamlade empirin som har att göra med 

unga nyanställda medarbetares förhållande till balansen mellan privat- och 

arbetsliv och vilka olika kopplingar till stress det kan medföra. Vi diskuterar även 

vad som kan motivera medarbetaren till att arbeta övertid samt vilka krav som finns 

och var dessa kommer ifrån. 

4.1 Introduktion 
Som nämnt i metodkapitlet så grundade sig våra intervjuer på vad tidigare empiri 

har sagt om fenomenet i fråga. Vi ville se om medarbetares ständiga uppkoppling 

kunde vara en källa till stress även inom musikbranschen och om det hos dessa unga 

nyanställda medarbetare kunde kopplas samman med stress. Detta då det för vårt 

urval och avgränsning inte är något vi har hittat i tidigare statistik och forskning. 

Enligt Hedegaard Hein (2012) tar vi idag med oss bärbara datorer och mobiltelefoner 

överallt och hon hävdar till och med att vi gör det omöjligt för oss själva att dra en 

tydlig linje mellan privat- och arbetsliv. Vi har själva uppfattningen om att det finns 

en otydlighet kring vilket arbete man gör på sina kontorstider och vilket arbete som 

sker på olika kvälls- eller helgevent inom musikbranschen. Därför ställde vi några 

frågor till respondenterna som handlade om hur deras arbetstider ser ut, om det finns 

tydlighet kring vad som är jobb och vad som är ledighet och hur de själva kan 

påverka och förhålla sig till sina arbetstider. 

4.2 Eget ansvar 
Något vi kan uttolka från respondenternas svar är att det är mycket eget ansvar som 

läggs på dem även utanför de uppsatta kontorstiderna. Dels när det handlar om att få 

klart allt arbete som krävs av en, men också att själv sätta upp gränser så att man inte 

arbetar så mycket så att gränsen till privatlivet helt suddas ut. Flera av 

respondenterna tar upp just det; att mycket av det viktiga arbetet sker efter 

kontorstider på event där man förväntas mingla och knyta avgörande kontakter. Av 

vår insamlade empiri framgår det att medverkan på dessa event sällan står på 
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kontrakt eller liknande utan snarare är sådant som den anställde förväntas att delta 

på. Framförallt som nyanställd kan detta egna ansvar av att balansera vad man kan 

vara med på och när man måste sätta en gräns för att ha tid med sitt privatliv vara 

svårt. Detta då man som nyanställd vill visa vad man går för och visa sig lojal mot 

sina kollegor och chefer. I våra intervjuer svarade samtliga respondenter att det finns 

tydliga gränser som står nedskrivna i kontrakt och personalhandbok, men att detta 

ändå sällan följs. Sandra Nilsson, som har arbetat sju månader på ett majorbolag 

säger att det står i hennes avtal vilka tider hon ska arbeta men att det ofta ändå blir 

sena kvällar om det varit mycket att göra under dagen. Hon säger att hon alltid är 

“stand-by” även utanför kontoret för att kunna svara på mail och uppdatera 

företagets sociala kanaler. Många av respondenterna har flextider med vissa tider då 

de måste infinna sig på kontoret men arbetar ändå mycket även efter kontorstider. 

Detta svarade en respondent på frågan om det finns tydliga arbetstider: 

   

“Absolut, 10–18. Dessa tider är satta kontorstider men då räknas inte all annan tid 

in såsom konserter, externa möten, förberedelser inför konserter, efterarbete efter 

konserter etc. Jag tror att de flesta inom musikbranschen jobbar minst dubbelt så 

mycket som deras eventuella arbetstider säger.” 

(Karl Berg 2018) 

  

Detta förstår vi endast är ett citat och vi ser det som en orimlighet att medarbetare i 

musikbranschen skulle arbeta 16 timmar om dagen. Det som citatet dock visar på är 

att det finns en tydlig uppfattning av att man arbetar markant mer än vad den utsatta 

arbetstiden säger. 

  

Vid frågan till våra respondenter om vem pressen inom arbetet kommer ifrån så är 

svaren skilda, men samtliga känner någon typ av överhängande press. Fem av sex 

svarade att mycket utav pressen kommer ifrån sig själva. Men som nyanställd inom 

en musikbranschorganisation kommer kraven inte alltid endast från personer inom 

sitt företag utan även från utomstående aktörer såsom de inblandade i 

interorganisatoriska projekt. Således är det inte endast ryktet på sin nuvarande 
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arbetsplats som kan påverkas av ens prestationer utan även ens rykte i den 

sammankopplande branschen som är musikbranschen. Respondenten Karl Berg 

(2018) berättar att utomstående aktörer också är beroende av hans prestationer och 

beskriver även pressen som finns i arbetet som “ett stort maskineri där allas uppgifter 

blir nyckelkompetenser och om en del inte uppnår målen fallerar resten. Igenom 

detta ställs ens egen självbild på spel och tvingar en att prestera för att inte projekten 

ska missgynnas”. 

4.3 Work-life balance 
Enligt Eva Lindell, lektor i företagsekonomi, så har unga medarbetare ett allt större 

behov av balansen mellan privat- och arbetsliv och det är detta som kan locka och 

fungera som motiverande för dem när dessa söker arbete. Vidare hävdar hon att det 

är många av dessa som kan finna självförverkligande på sin fritid istället för på 

arbetsplatsen (Lindell 2017). Således är behovet av privatliv större än tidigare och 

kanske kan detta vara en faktor till varför stress kan uppkomma då dessa människor 

inte har tid för privatliv i de fall då deras arbetsgivare förväntar sig att de ska vilja 

ge allt för sitt arbete. När vi däremot har frågat våra respondenter om de krav som 

ställs på dem tycker samtliga att kraven är rimliga. Inom motivationsteorier är stress 

mer än någonsin ett aktuellt ämne. Mycket handlar om vilka delar av sitt liv som 

man försummar om man låter stressen ta över, så som träning, kost och sömn 

(Hedegaard Hein 2012). Work-life balance är ett koncept som kan tyckas vara svaret 

för att motverka stressens framkomst. Work-life balance grundar sig i teorin om att 

olika behov behöver tillfredsställas för att en individ ska bli motiverad och just här 

pratar man om de behoven som kallas för bristbehov. Enligt Maslow (refererad i 

Hedegaard Hein 2014) består bristbehoven av fysiologiska, trygghets-, gemenskap- 

och uppskattningsbehov. Om något av dessa behov inte är tillfredsställt hamnar det 

i fokus och medarbetaren kan inte fullt ut fokusera på någonting annat förens 

behovet är tillfredsställt. Det är om medarbetaren inte kan uppfylla alla dessa 

bristbehov på arbetsplatsen som work-life balance kan fungera som ett hjälpmedel 

till att motverka att stress över detta uppstår. Detta eftersom det då ges utrymme för 

dessa behov att tillfredsställas även på fritiden (ibid). 
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Work-life balance innebär att företaget, medarbetaren själv, samt samhället alla är 

ansvariga för den stress som kan uppstå hos medarbetaren. Det hela har som 

målsättning att förhindra att medarbetare inom ett företag blir utbrända till följd av 

arbetsrelaterad stress och istället bidra till motiverade medarbetare (Hedegaard Hein 

2012). Detta görs dels genom att sätta rimliga krav och förväntningar och att 

företaget sätter upp tydliga och rimliga ramar för medarbetarnas arbete. 

Medarbetaren bör även stänga av distraherande mobiltelefon eller dator under ledig 

tid och planera när tid för ledighet ska finnas (ibid). Det sistnämnda är enligt vår 

insamlade empiri väldigt sällsynt hos medarbetare inom 

musikbranschorganisationer och det är snarare en förväntning på att man ständig bör 

vara uppkopplad än motsatsen. Enligt detta bör således många inom musikbranschen 

känna en stor stress som i denna bemärkelse är negativ, men många av våra 

respondenter har hävdat att stressen tillsammans med pressen som de känner i flera 

fall istället känns positiv. Detta har vi tolkat med hjälp av teorin om de fyra 

arketyperna. Hedegaard Hein (2012) förklarar att work-life balance inte 

nödvändigtvis fungerar motiverande för alla. Istället är det för att motivera sina 

medarbetare viktigt att förstå vad de som enskilda individer behöver för att blir 

motiverade. 

4.4 De fyra arketyperna 
Work-life balance kan fungera motiverande för de som behöver en balans mellan 

arbets- och privatliv för att kunna uppnå självförverkligande på sin fritid, men så 

fungerar det inte för alla. Ens arbetsplats är inte lika viktig för alla personer och på 

samma sätt är heller inte fritid lika viktigt för alla personer. Det är olika hur mycket 

man är villig att offra för och investera i sitt arbete. Enligt Hedegaard Hein (2012) 

har motivationsteorier tidigare tagits fram ur undersökningar med industrianställda. 

Men i och med att samhället ändrades från ett industri- till ett kunskapssamhälle 

flyttades även fokus till att istället undersöka motivation hos de mer kreativa 

arbetarna som kallas för högspecialiserade medarbetare. Inom detta innefattas 

personer med arbeten som t.ex. psykolog, lärare, arkitekt, läkare, ekonom, musiker, 
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författare eller elitidrottare. Hedegaard Hein (2012) hävdar att en högspecialiserad 

medarbetare är någon med en längre erfarenhet inom professionen eller någon som 

besitter akademisk kunskap. Det är även en person som har ett yrke som inte kan 

utföras av någon annan som saknar denna erfarenhet eller kunskap (ibid). Efter vår 

dialog med respondenterna framgick det att samtliga kommer ifrån någon typ av 

ekonomisk utbildning och då de alla ingår i denna kategori blir det intressant att se 

hur teorier kring motivation hos dessa ser ut. Hein (refererad i Hedegaard Hein 2012) 

hävdar att det finns motivationsdistinktioner hos olika arketyper inom gruppen 

högspecialiserade medarbetare. Hon delar upp dem baserat på hur villiga 

medarbetarna är att uppoffra sig, i form av mental energi och kämparglöd för sitt 

yrke. Hon kallar dem för Primadonnan, Prestationsjägaren, Pragmatikern och 

Löntagaren. Det som kännetecknas av de olika arketyperna framgår i figur 1.0. 

  

Fyra arketyper 

Primadonnan 

Styrs av ett kall 

Starka 

värderingar och 

ideal 

Arbetet är 

primär källa till 

tillfredsställelse 

Prestationsjägaren 

Styrs av utåtriktad 

prestation och 

bekräftelse av 

karriärmässig 

framgång 

  

Pragmatikern 

Pragmatiskt 

förhållande till 

arbete 

Work-life 

balance 

Arbetet är inte 

primära källan 

till 

tillfredsställelse 

Löntagaren 

Arbetet är källa 

till resurser som 

kan användas till 

tillfredsställelse 

utanför arbetet 

Bidrag-belöning 

←Stor vilja till uppoffring                                    Liten vilja till uppoffringar→ 

Figur 1.0. Fyra arketyper 

                                                               

Dessa arketyper är inte statiska vilket innebär att medarbetare kan röra sig från de 

olika rollerna men det är ofta en kategori som stämmer bäst in på medarbetaren. De 
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har tagits fram ur en empirisk grund och motivationsprofileringen kan således 

variera inom olika yrkesgrupper och branscher (Hedegaard Hein 2012). 

  

Den intressanta arketypen att se till här med tanke på vad vi vill analysera utifrån 

vår empiri är primadonnan. Detta eftersom denna arketyp är den som kanske inte 

direkt gynnas av work-life balance då denna medarbetare finner tillfredsställelse och 

identitetsskapande på sin arbetsplats. Detta skulle kunna vara vad några av våra 

respondenter identifierar sig med då vi utifrån intervjuerna kan tolka att de brinner 

för sitt arbete. Att införa work-life balance på en arbetsplats för att minska stress kan 

därför för primadonnan riskera att istället generera mer stress då utrymme för 

tillfredsställelse minskas. Utifrån svaren från våra respondenter kan vi se några av 

dem som primadonnor och även som prestationsjägare. De känner att pressen som 

läggs på dem endast fungerar som motiverande och ser även arbetet som en plats där 

de kan bli bekräftade liksom prestationsjägaren. 

  

Det som kännetecknar primadonnan är att det är en medarbetare med värderingar 

och existentiella motivationsfaktorer som leder medarbetaren rätt och fungerar som 

en grundläggande drivkraft (Hedegaard Hein 2012). Dessa värderingar och 

motivationsfaktorer är djupt rotade hos individen och blir mer synliga för personen 

i takt med att de får en tydligare inriktning i och med t.ex. utbildning. Medarbetaren 

bär med sig dessa värderingar in i arbetslivet och dessa blir således inga chefen på 

arbetsplatsen kan skapa eller förändra. Primadonnans främsta drivkraft är att denne 

känner ett visst kall (ibid). Detta kan innebära att medarbetaren har en känsla av att 

det finns ett högre syfte att tjäna, såsom en publik, en kund eller som för en av våra 

respondenter, en artist som man som manager arbetar med. Det kan även vara ett 

kall till att skapa mening och göra skillnad eller en känsla av plikt och en strävan att 

leverera det bästa möjliga resultatet (ibid). Utifrån våra intervjuer är det majoriteten 

av respondenterna som tycker att de kan känna både positiv och negativ stress. Den 

typen av yrkesroller som våra respondenter har kan speglas i denna teori och förklara 

varför flera av dem upplever att den arbetsrelaterade stressen är positiv. 

Respondenten Mona Lagerkvist (2018) arbetar som Promotion Assistant och arbetar 
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nära specifika artister. Detta kan för henne vara en stark motivationskälla. Flera av 

respondenterna har även uttryckt att de vill göra skillnad på sin arbetsplats och 

leverera det allra bästa. Det finns dock även svar som tyder på att de inte helt är 

primadonnor, då det kan finnas tillfällen där det blir för mycket att göra på 

arbetsplatsen och således inte bidrar till tillfredsställelse av alla bristbehoven. 

 

“Oftast är den positiv. Känner att jag jobbar som bäst när man är lite stressad. 

Sen kan det såklart rinna över och bli negativ stress, men tror det är samma här. 

När det är för många bollar i luften och när det är svårt att prioritera anser jag att 

det kan bli lite negativ stress.” 

(Mona Lagerkvist 2018) 

4.5 Avslutande reflektion 
Gränsen mellan vad som är arbetstid och vad som är ens privatliv kan för våra 

respondenter liksom andra unga nyanställda medarbetare inom musikbranschen bli 

svårt att skilja på, eftersom man arbetar med sitt intresse. De medarbetare som 

arbetar inom denna bransch kanske dock inte helt vill skilja på arbets- och privatliv 

då de vill arbeta med sin passion och inte har något emot att slå samman sina 

fritidsintressen med sin yrkesroll. Detta går att likna med på samma sätt som 

konstnärer eller artister arbetar med sin passion då de också tillhör gruppen 

högspecialiserade medarbetare. Det kanske även är precis därför man valt att arbeta 

inom den bransch som man gör. Det som däremot blir nyckeln till problemet 

angående stress blir medarbetarens egna kontroll och det ansvar som man måste 

kunna ta för att inte bli utbränd, för det kan man ju bli trots att det är ens passion och 

stressen endast uppfattas som positiv just då. Således är det kanske ännu viktigare 

för just dessa människor att sätta mer strikta restriktioner och tydliga riktlinjer för 

när man arbetar och när man är ledig. Detta då dessa linjer annars är enkla att 

överträda eftersom att jobba övertid då bara är något roligt. 

  

Ett sätt att beskriva hur medarbetarnas relation till stress ser ut är att se dessa 

medarbetare som primadonnor. De tycker att de extra timmar som de ofta förväntas 
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arbeta inte är någonting dåligt då denna övertid bara ger ännu mer utrymme för den 

egna tillfredsställelsen av behov. Liksom primadonnor och även prestationsjägarna 

ser dessa medarbetare pressen som en sporre till att prestera ännu bättre och få 

bekräftelse av sina prestationer. Således blir en slutsats att medarbetare som arbetar 

på en arbetsplats där gränsen mellan arbets- och privatliv är otydlig och där mer än 

det nedskrivna arbetet krävs, behöver vara någon av arketyperna åt vänster. Eller att 

det i alla fall finns tydliga tider för återhämtning för de som har denna typ av 

arbetslivsbalans. Detta för att dessa inte ska bli stressade av den övertid som läggs 

på arbetsplatsen. Om en medarbetare förhåller sig till sitt yrke mer som pragmatikern 

eller löntagaren blir behovet av work-life balance större då tid av tillfredsställelse av 

behov behöver finnas. 

  

Något som vi såg i analysen var att respondenterna svarade på ett sätt som att de var 

primadonnor och att de är villiga att hänge sig till sitt arbete, då de inte direkt 

ifrågasatte den extra energi och tid som krävs av arbetet. Däremot finns det andra 

svar som även tyder på att de inte är villiga att göra allt för sin arbetsplats och blir 

stressade av de krav som finns av ständig tillgänglighet. Slutsatsen vi drar av detta 

är att många av respondenterna vill tro eller ser sig brinna för den arbetsuppgift de 

har men denna föreställning kanske inte alltid möter den verklighet och den press 

som arbetsplatsen egentligen innebär. De kanske ser sig själva som primadonnor 

eftersom de haft en bild av hur yrkesrollen skulle se ut och att allt skulle vara kul 

eftersom man arbetar med sitt största intresse som är musik. Men de kanske inte 

inser att de även är i behov av sin fritid. Det som Eva Lindell säger om att unga är i 

behov av fritid kanske gäller även för dessa, i denna tid med social uppkoppling där 

fritid romantiseras. Bara det att de inte har insett det ännu då de hittills ser stressen 

som positiv. 
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5 Musikbranschens relationer och krav 

I detta kapitel tar vi upp de faktorer som kan ligga till grund för hur sammanlänkning 

mellan aktörer kan se ut och hur detta kan påverka unga nyanställdas upplevda 

stress. Detta beskriver vi med hjälp av den relationella maktteorin. Vi analyserade 

även vår empiri utifrån de makthierarkier som råder på grund av könsstrukturer. 

5.1 Introduktion 
Detta tema var svårare att se lika tydligt som de två föregående kategorierna men 

när vi analyserade respondenternas svar så var det en annan aspekt av medarbetarnas 

stress och hur det tar sig uttryck som trädde fram, nämligen makt. Här var sambandet 

av respondenternas svar mer intressant snarare än vad de enskilda respondenterna 

svarade då vi tror att en överliggande makt inom branschen kan påverka de sätt som 

medarbetare förhåller sig till sin yrkesroll. Detta tror vi indirekt kan påverka 

medarbetarnas upplevda stress.  

5.2 Relationell makt 
Vi ställde frågor till respondenterna gällande vilka krav de kan känna på sin 

arbetsplats och varifrån press att uppnå kraven kan komma. Detta då stress kan 

uppstå om medarbetaren känner för höga krav i förhållande till sin möjlighet av 

kontroll. Som tidigare nämnt så kan medarbetaren istället tolerera högre krav om 

denne samtidigt har hög grad av kontroll och i de fallen kan kraven istället fungera 

som stimulerande (Prevent 2008). Som nyanställd inom ett nytt företag har vi 

uppfattningen om att graden av kontroll till en början är ganska låg samtidigt som 

kraven ibland direkt kan vara desto högre. När vi sedan tolkade respondenternas svar 

kring krav och press framgick det att denna press även kommer från håll utanför den 

egna organisationen och istället från andra aktörer i musikbranschen. Att förklara 

hur en bransch är uppbyggd eller fungerar kan vara svårt då den kan upplevas olika 

från olika aktörers perspektiv. Men den uppfattningen vi fick om branschen, utifrån 

hur respondenterna beskrev sin yrkesroll och även när vi analyserade 

respondenternas svar på intervjuerna var att musikbranschen går att se som en enda 

stor organisation. Denna stora sammanhängande organisation hålls ihop av sociala 
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samspel och olika relationer mellan aktörer. Karl Berg (2018) beskriver det som en 

konkurrensdriven bransch där en stor vikt ligger i att underhålla relationer med 

internationella agenter, venues och artister. På frågan om vem pressen kommer från 

svarar han att det är “kollegor, chefer, utomstående aktörer m.m. Det är ett stort 

maskineri där allas uppgifter blir nyckelkompetenser och om en del inte uppnår 

målen fallerar resten.”  

  

För att förstå komplexiteten i hur, i detta fall musikbranschen och medarbetares 

relationer till andra aktörer i branschen ser ut kan den förklaras med relationell makt. 

Den relationella makten utgörs av det sociala samspel som uppstår mellan olika 

aktörer. Det som sker i detta samspel är att verklighetsuppfattningar och intressen 

som inte är givna på förhand skapas och ändras i de olika relationer som dessa 

aktörer har med varandra (Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist 2015). Det 

som är intressant att se till i den relationella maktförståelsen är aktörernas 

föränderliga självuppfattning som ständigt sker vid relationer mellan människor. 

Efter att sociala relationer skapats och aktörer påverkar varandras 

verklighetsuppfattning alstras sedan nya uppsättningar av aktörer som återigen får 

sin verklighetsuppfattning påverkad, vilket kallas för en transformation av 

verklighetsuppfattningar. Det är i dessa transformationer som den relationella 

makten finns (ibid). 
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Relationell makt 

 
 

Figur 2.0 Musikbranschen 

  

I figur 2.0 kan dessa olika former ses som de olika medarbetare som finns inom olika 

organisationer och påverkar varandras verklighetsuppfattningar. Aktörers samspel 

mellan varandra kan se olika ut beroende på aktör och kan även avslutas med vissa 

och nya relationer kan startas (ibid). Pentagonen i den första formsammansättningen 

är endast sammankopplad till en aktör, som är trekanten. Detta ska illustreras som 

den nyanställda medarbetaren som till en början kanske endast har en relation som 

är till chefen eller en handledare. Vår uppfattning är att man som nyanställd inte 

alltid har så många relationer inom branschen om man inte tidigare har arbetat på ett 

annat musikbranschbolag. Det kan även vara svårt att få makt i början då man kan 

vara ny och osäker då relationer med andra inom organisationen inte ännu börjat 

knytas. För att medarbetaren sedan ska kunna ta del av chefens kontakter så måste 

förtroende ingjutas och en relation byggas upp. Vilken relation medarbetaren har till 

sin chef kan vara avgörande för hur medarbetarens relation senare blir till cirkeln, 

fyrkanten eller parallelltrapetsen i figuren. Att förhålla sig till alla dessa relationer 

med aktörer kan i sig vara stressande. Karl Berg (2018) säger “samtidigt vill jag inte 
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svika mina kollegor eller chefer och gör därför det jag kan för att det ska bli så bra 

som möjligt”. 

   

Foucault (refererad i Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist 2015) hävdar att 

makt inte kan innehas för evigt och att den är medveten, då den vet vilka 

förhållanden som finns inom organisationen i fråga. Vidare hävdar Foucault 

(refererad i Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist 2015) att maktutövning 

försiggår överallt i organisationer. De kan inte styras av enskilda individers 

intentioner och makten existerar inte om det inte samtidigt finns en motmakt (ibid). 

Således är aktörerna inom en organisation påverkade och beroende av varandra. I 

vår intervju ställde vi frågor till respondenterna om de kände att deras chef lät dem 

ta tid för återhämtning i de fall de behövde det och om de respekterade ifall de kände 

sig stressade. Till stor del svarade respondenterna att de kände att de kan ta upp stress 

som problem ifall det skulle behövas. Vi tror däremot att det inte är helt enkelt då 

den nyanställda medarbetaren och dennes chef även de har en relation där makt 

innefattas. Respondenterna säger att de känner krav från bl.a chefen och flera av dem 

vill visa framfötterna och göra sitt absoluta yttersta. De säger även att det är en 

bransch där alla vet att man arbetar mycket, vilket vi tolkar som att stress är något 

som ofta medvetet finns. Så att då ta upp att man är stressad som ett problem kan 

visa på svaghet och att man inte passar in i den stressade musikbranschkulturen.   

  

“Det finns många skrivna och oskrivna regler på alla företag. I den här branschen 

är det mer eller mindre accepterat att alla arbetar mycket och det är många 

medvetna om när de ger sig in i den.” 

 (Karl Berg 2018) 

  

Samtidigt har även en annan respondent svarat att hon tror att det har blivit mer 

accepterat att prata om stress inom branschen. Om det blir mer vanligt kanske det 

inte heller påverkar maktstrukturen i den relationen då det är mer accepterat och inte 

kopplas lika mycket till svaghet. Att Karl Berg ser det som en oskriven regel att man 
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ska arbeta mycket när man befinner sig i musikbranschen kanske beror på att hans 

specifika organisation inte kommit lika långt som den Sandra Nilsson arbetar inom. 

  

“Jag tror att frågan angående det här ämnet har ändrats på många arbetsplatser 

de senaste året, iallafall på min arbetsplats. Man har en större förståelse och 

cheferna berör ämnet väldigt ofta för att vi alla anställda ska känna att det är okej 

att prata om det.” 

(Sandra Nilsson 2018)  

5.3 Makt ur ett genusperspektiv 
Det framgår i vår bakgrundsbeskrivning att det finns tidigare statistik från flera 

källor som säger att kvinnor upplever stress i större utsträckning är män. Däremot 

har vi inte sett statistik som förklarar hur dessa skillnader ser ut mellan män och 

kvinnor inom musikbranschen. Därför tittade vi på de analyserade svaren för att se 

om vi kunde urskilja några skillnader mellan män och kvinnors stress. I svaren kunde 

vi inte se att stress tog sig uttryck på ett specifikt sätt beroende på kön. Däremot 

kunde vi se vissa skillnader i frågan kring ställda krav på medarbetaren. Detta gjorde 

att vi ville undersöka fenomenet stress mer ingående ur ett genusperspektiv. 

  

Det som skiljde svaren åt beroende på kön var att fler kvinnliga respondenter svarade 

att de känner press och krav att kunna leva upp till de förväntningar som ställs på 

dem, dels från dem själva men även från medarbetare, chefer och övrig omgivning. 

Männens svar visade mindre på att de känner press kring att behöva leva upp till 

omgivningens krav. De upplevde såklart också krav men dessa var mer inriktade på 

deras individuella utveckling inom sin yrkesroll snarare än krav utifrån. I analysen 

av svaren kunde vi se att kvinnorna ägnade mer tankar åt att visa att de var rätta för 

sin yrkesroll och således kände mer krav för att kunna tillfredsställa omgivningen. 

Detta går att exemplifiera med hjälp av citatet nedan där en av våra respondenter 

svarar på vart ifrån pressen kommer. 
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“Pressen kommer nog från alla håll. Detta tror jag är otroligt individuellt, jag som 

är ganska ung och ny i branschen tar till mig extremt mycket av vad folk säger och 

påverkas av andras stress. Och har även höga krav på mig själv för att visa att 

man gör ett bra jobb.” 

(Sandra Nilsson 2018) 

 

Att ständigt behöva leva upp till förväntningar som är satta utav samhället och inte 

en själv tror vi kan leda till stress hos en medarbetare. Det går att argumentera för 

att det antingen kan vara en biologisk skapelse som påverkar hur män och kvinnor 

förhåller sig till stress. Det går även att argumentera för att skillnader i 

förhållningssättet till stress beroende på kön kan ha sin grund i samhällsstrukturer 

och könsnormer. Detta visar en artikel från SVT där de listade orsaker till att kvinnor 

är mer stressade. Den biologiska aspekten lyfter fram forskning som menar att 

olikheten i hormoncykler hos män och kvinnor skulle kunna vara en anledning till 

differensen i stress, däremot anses denna forskning vara omdebatterad då många 

anser att andra faktorer avgör hur det ser ut (Svensson 2017). En annan stressfaktor 

som lyfts fram är samhällsstrukturer, det vill säga att exempelvis kvinnor har mer 

arbetsbörda än män både i sitt yrke och i hemmet. Projektledarrollen appliceras ofta 

på kvinnan rent informellt där press läggs på henne att driva igenom och slutföra 

projekt i sitt hem och yrke (ibid). Vi tror därför att anledningen till att stress upplevs 

mer av kvinnor i helhet kan vara på grund av att de normativt förväntas ta mer ansvar 

på grund av strukturer. Den tolkning vi gör utifrån respondenternas svar kan vara att 

kvinnorna inte känner en större stress eftersom de hittills fortfarande är nya på 

arbetsplatsen eller inte ifrågasätter överhängande krav. Det vi har sett i svaren från 

kvinnorna är som tidigare nämnt att de tycks ta ett mer övergripande ansvar än 

männen bara för att bevisa att de är rätta för sin yrkesroll. Samtidigt finns det även 

normer för hur män ska bete sig vilket vi också tror kan leda till stress bland unga 

nyanställda manliga medarbetare, som således inte visar sig lika tydligt. Utifrån ett 

manligt perspektiv uttrycks stress på sättet nedan där vi har noterat just det specifika 

där han nämner att stress inte är någonting man pratar om, trots att många blir 

utbrända. 



 

 42 

  

“Jag anser att det är ett problematiskt ämne då stress/press är en stor del av 

musikbranschen och de människor som arbetar inom den. Det är inget man riktigt 

pratar om, även fast många blir utbrända.” 

 (Karl Berg 2018) 

  

Arbetsliv som är Sveriges största facktidning gällande ämnet arbetsmiljö redogör för 

det vi ovan precis nämnt. Det existerar just nu kulturella skillnader i hur män och 

kvinnor accepteras uttrycka och visa svaghet (Zeidler 2016). Män kan vara rädda för 

att visa sig svaga och anta att depression tyder på svaghet. I det samhälle vi nu lever 

i där organisationer och människor ständigt måste leverera till 100% för att vara 

konkurrenskraftiga finns det därför idag inte plats för svaghet (ibid). Att visa svaghet 

skulle isåfall kunna få en person att sjunka i sin maktposition och därför är stress 

inte någonting man pratar om i vissa branscher vilket vi kan knyta an till 

musikbranschen baserat på citatet ovan. 

  

Då det framgick i intervjuerna med respondenterna att de har utbildningar inom 

exempelvis företagsekonomi, management och ledarskap ser vi att det finns en stor 

möjlighet till att dessa medarbetare är medvetna om forskning kring organisatoriska 

hinder för kvinnor. Att då med medvetenhet kring hur förändring kan ske i 

jämställdhet kan en frustration och stress kunna visa sig då statistik visar på en trög 

förändring i jämställdhet på ledande positioner inom musikbranschorganisationer. 

Enligt Musiksveriges jämställdhetsrapport från 2016 besitter betydligt fler män 

ledande positioner än kvinnor. Denna statistik visar på att 79% män och 21% kvinnor 

har en VD position i musikbranschen och detta resultat har varit oförändrat sedan 

2014 (Musiksverige 2018). Detta går att förklara med teorin glastaket som 

gestaltades första gången 1977 av professorn Rosabeth Moss Kanter. Begreppet 

illustrerar att det finns strukturer inom organisationer och branscher som förhindrar 

kvinnor att nå ledande positioner (Blomquist & Röding 2010). Denna teori öppnar 

upp möjligheten för kvinnor att själva kunna påverka situationen. Enligt 

möjlighetsstrukturen inom denna teori kan man som egen person välja och söka sig 
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till arbeten där det finns möjlighet att växa karriärmässigt snarare än dead- end- jobs 

där vägarna är stängda och risk för passivitet blir hög (Billing 2006, refererad i 

Blomquist & Röding 2010).  Maktstrukturen inom glastaket ses som en möjlighet 

där kvinnor kan nå högre positioner genom att skaffa sig meningsfulla relationer och 

resurser. Slutligen finns det en struktur med könssammansättning. I en organisation 

där männen utgör majoritet finns det en risk för att man som kvinna blir betraktad 

som en stereotyp snarare än individ och eftersom det finns förväntningar på hur en 

kvinna bör bete sig ställs därför mer krav på henne än de som ingår i hennes 

yrkesroll. Således går detta att påverka själv av en kvinnlig medarbetare då man kan 

välja organisationer där det finns lika många kvinnor som män, då är risken för 

diskriminering lägre (ibid). 

  

Som ung nyanställd medarbetare ser vi att det är möjligt att man känner sig längst 

ner i hierarkin till en början på sin arbetsplats och i en bransch överlag, därför kan 

man känna sig osäker och sårbar. Detta kan leda till att människor utnyttjar sin makt 

mot dessa människor. Att då som ung ny medarbetare förhålla sig till ett missbruk 

av makt kan för oss ses som en stressfaktor eftersom det ska balanseras med ett starkt 

driv att vilja visa vad man går för samt ett mål att klättra uppåt i organisationen. Året 

2017 var ett händelserikt år där grova former av maktmissbruk i alla möjliga olika 

branscher uppmärksammades och ifrågasattes. Inom den svenska musikbranschen 

skedde ett sådant där 2192 kvinnor berättade om exempelvis sexuella övergrepp och 

grov sexism. Citaten nedan visar på maktmissbruk där män på högre positioner har 

pressat unga osäkra kvinnliga medarbetare som vill få karriär inom 

musikbranschyrken (Dagens Nyheter 2017). Att som ung nyanställd medarbetare i 

år, 2018 vara aktiv inom denna bransch där många människor tycks ha blivit dåligt 

behandlade på grund av den utsatta position de varit i kan vara en faktor till hur stress 

uttrycks i musikbranschen. Det kan kännas som en risk för många att visa eller 

uttrycka sig sårbar. Detta eftersom de tidigare fallen har visat på att människor med 

makt har utnyttjat det måendet. Nedan visar vi ett exempel på ett utav tusentals citat 

där maktmissbruk har skett inom musikbranschen. Det andra citatet från 

Musiksverige visar på det vi nämnt ovan, att ifall en medarbetare visar sig sårbar blir 
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denne försatt i en beroendeställning. Detta tror vi kan skapa en press i att aldrig vilja 

visa sig sårbar någonsin som i sin tur kan leda till stress och orimligt höga krav på 

sig själv. 

  

“Det är höstmorgon. Han är den första jag träffar. Jag är praktikant och han är 

chef på ett av Sveriges mest framgångsrika skivbolag. Han sitter högst på den 

hierarkiska stegen och jag lägst. I mina ytterkläder står jag i rummet där vi jobbar 

och han hälsar mig god morgon genom att fråga: Skulle du slicka dig själv om du 

kunde?” 

                                        (Dagens Nyheter 2017) 

  

“Till vår bransch kommer unga människor med stora drömmar. Det, i kombination 

med hård konkurrens och osäkra anställningsförhållanden, gör dem sårbara och 

försätter dem i beroendeställning. En utsatthet som aldrig får utnyttjas.” 

                                                                                    (Musiksverige 2017) 

  

5.4 Avslutande reflektion 
Våra respondenter ser inte sin stress som ett så stort problem då de i nuläget inte 

tycker att de påverkas av den i så stor utsträckning. De ser även stress som någonting 

naturligt i musikbranschen. Vi tror dock att några av anledningarna till att stress hos 

unga nyanställda medarbetare tar sig uttryck på detta sätt kan vara mer komplext än 

vad man direkt kan utläsa av våra respondenters svar. Vi tittade istället mer noga för 

att försöka förklara varför respondenterna sammantaget svarade som de gjorde. Det 

kan förklaras av de olika sociala och relationella strukturer som finns inom den egna 

organisationen men även inom musikbranschen i helhet. Anledningar här till varför 

stress tar sig uttryck så som det gör kan vara att det blir lugnande i sig att chefen 

säger att denne finns där om det behövs. Vi tror dock inte att det nödvändigtvis 

kommer vara chefen som medarbetaren vänder sig till när denne blir stressad. Utan 

det kanske snarare blir till vänner och familj eftersom det kan påverka maktbalansen 
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då medarbetaren vill visa sin kompetens. Men efter våra respondenters svar kan detta 

vara något som är påväg att förändras. 

  

Makt sker konstant i sociala relationer och medarbetares genus kan också påverka 

hur maktstrukturen utspelar sig i samspel mellan olika aktörer. Som nyanställd kan 

man vara extra utsatt för maktbalansen då det är viktigt att knyta relationer inom 

denna bransch. Som ung nyanställd ser vi det som att man ofta kan hamna längst ner 

i hierarkin och behöva arbeta sig uppåt. Det finns då risk att man blir utnyttjad i 

denna sårbarhet. Som kvinna kan det vara en extra utsatt position då flera av de 

ledande positionerna består av män och dessa har i stor utsträckning utnyttjat sin 

makt rent historiskt. Vi har också kunnat se att samhällsstrukturer kan påverka 

medarbetarens uttryck av sin stress. Det finns kulturella skillnader mellan män och 

kvinnor vilket vi tror hos männen kan leda till tystnadskultur och en skam kring 

stressymptom. I och med vår analys utifrån genusteorier ser vi att stress kan 

uppkomma hos kvinnor då de ofta förväntas ta ett mer övergripande ansvar och får 

därför mindre tid till återhämtning. 

6 Slutsats 

Utifrån våra tre kategorier kultur, motivation och makt, har vi tolkat och analyserat 

empiri som har lett fram till avslutande reflektioner. Dessa reflektioner ska vi nu 

sammanfatta i detta avslutande kapitel, där vi även besvarar vår frågeställning och 

syfte. Vi belyser även nyckelinsikter vi har fått i och med denna studie och vilka 

förslag vi har till vidare forskning. 

6.1 Studiens teman 
Tre teman blev aktuella för vår rapport och dessa har bidragit till att vi fått en djupare 

insikt i vilka anledningar det kan finnas för hur unga nyanställda medarbetare 

uttrycker stress i musikbranschen. Respondenternas svar lade grunden till vilka 

teman som togs fram och vad vi kunde dra för slutsatser från dessa. Vi kunde med 

hjälp av dessa även se aspekter som inte tydligt framkom i svaren då vi tror att 
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respondenterna inte själva var medvetna om vissa faktorer. Vi har sett till den stress 

som beror på medarbetarnas egenskaper och personlighetstyper i arbetet där temat 

motivation har hjälpt oss, men vi har även tagit fram teman som mer rör 

omgivningen så som kultur och makt. Temana motivation och kultur var de teman 

som vi enklast kunde koppla till vår empiri och som gav mest konkreta slutsatser. 

Kultur var en kategori som för oss blev väldigt intressant trots att respondenterna 

svarade att de inte såg någon specifik kultur. Den slutsats som vi drog var att dessa 

medarbetare hade svårt att se kulturen just eftersom de själva redan blivit en del av 

den. Detta eftersom de antagligen hade blivit anställda för att de passade in i 

kulturen. Därför kunde vi inte helt och hållet utgå ifrån respondenternas svar när vi 

tog resonemanget vidare och hade önskat att vi även kunde vara på plats för att iaktta 

organisationerna, sådana observationer hade varit svåra att genomföra på grund av 

tidsomfattningen. Vi ser även kultur som ett abstrakt fenomen och hade därför velat 

göra mer omfattande iakttagelser för att kunna ge en bättre och tydligare bild av 

kulturen inom musikbranschen. Då vi efter att ha analyserat vår empiri ytterligare 

såg att stress även kunde bero på mindre konkreta aspekter så tog vi även fram temat 

makt. 

6.2 Anledningar till hur stress tar sig uttryck 
Något som vi såg tidigt när vi analyserade empirin var att alla respondenter kände 

stress och hade otydliga arbetstider. Det var däremot få som uttryckte att de kände 

stark negativ stress och de såg snarare stressen som en självklarhet i sitt yrke. Detta 

kom att bli vad vi ville förstå och förklara. Den frågeställning som vi ville besvara i 

denna studie var: 

  

“Vilka anledningar finns det till hur stress tar sig uttryck hos unga nyanställda 

medarbetare inom musikbranschorganisationer?”. 

  

Syftet med studien var att kunna beskriva hur arbetsrelaterad stress tar sig uttryck 

hos dessa medarbetare. Frågeställningen och syftet har vi lyckats besvara genom att 
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bryta ner fenomenet arbetsrelaterad stress och försöka se både mer och mindre 

uppenbara anledningar. 

  

Att respondenterna inte såg sin stress som negativ kan vara eftersom det inom 

branschkulturen ses som norm att arbeta utöver sina arbetstider. Eftersom flera av 

respondenterna sa att de inte behövde anpassa sig till kulturen inom sin organisation 

kan det tyda på att de redan hade samma uppsättning värderingar och föreställningar. 

Således ifrågasatte de inte den stress som kan uppstå i samband med den otydliga 

gränsen mellan privat och arbetsliv. Istället såg de på stressen som positiv då den 

gav möjlighet till att visa att de passar in i kulturen och klarar av den stress som 

finns. Att stress inte ter sig så utmärkande kan också handla om att medarbetarna i 

nuläget endast tolkar det som positiv stress då de är tacksamma för att få arbeta med 

sin stora passion. Det kan också handla om att de genom att arbeta övertid kan visa 

framfötterna vilket kan bidra till att medarbetaren gör ett gott intryck och i längden 

kan nå högre positioner. 

  

En annan anledning till att dessa medarbetare inte ser den otydliga gränsen mot 

privatlivet som stressande, kan förklaras av att det för vissa medarbetare är positivt 

att arbeta mycket. De personlighetstyper som detta stämmer in på är hos de som 

kallas primadonnor eller prestationsjägare. Detta eftersom arbetsplatsen blir en källa 

till uppfyllelse av bristbehov och således motiverar dessa. Vi har intervjuat 

nyanställda medarbetare som är i början av sin karriär. En anledning till att de inte 

upplever stressen som negativ i så stor omfattning kan bero på att de i nuläget ser 

arbetet som primär källa till tillfredsställelse och har en drivkraft att nå högre 

positioner. Dessa kan liknas vid primadonnor, prestationsjägare och karriärsdrivna 

medarbetare. Arketyperna är dock inte statiska och medarbetares syn på stress kan 

ändras om arbetsplatsen inte längre är källa till uppfyllande av behov. 

  

En anledning till att stressen till stor del inte uttrycks som negativ kan vara eftersom 

flera av respondenternas chefer säger att de finns där för medarbetarna om dessa 

känner sig stressade, vilket kan utgöra ett lugn hos medarbetaren. Vi tror dock att 
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den relationella makten som finns inom och mellan organisationer och de relationer 

som finns mellan aktörer kan vara en anledning till hur stress tar sig uttryck. Denna 

makt kan påverka hur medarbetare uttrycker stress då de själva skjuter undan den 

eftersom det finns risk för att relationen med chefen ändras om man tar upp det som 

ett problem och visar sig sårbar. Då chefen står över den nyanställda medarbetaren i 

hierarkin och såldes har makt över medarbetarens framtida karriär inom 

organisationen blir det känsligt för medarbetaren hur denna relation ser ut. Det kan 

även vara svårt att som ny få stöd från arbetskollegor om man är stressad då 

relationer ännu inte etablerats. Den relationella makten kan således vara en 

anledning till att medarbetare inte pratar om sin stress då de relationer man etablerar 

på företaget är viktigare än att ta hänsyn till att man känner sig stressad. En annan 

anledning kan ta grund i könsstrukturer. Det är möjligt att män känner stress i samma 

omfattning som kvinnor men att dessa känslor trycks ner och döljs då de enligt 

normer inte råder samma acceptans kring psykisk ohälsa hos män. För kvinnor kan 

det vara svårt att uttrycka att man mår dåligt på grund av stress eftersom detta 

mående tidigare har utnyttjats inom musikbranschen. När det gäller maktbalanser 

och hierarkiska ordningar där medarbetare tidigare har utnyttjats såg vi dock tecken 

på att förändring sker. Det sker även förändring i att stress blir mer och mer okej att 

uppmärksamma.  

6.3 Nyckelinsikter 
Utifrån det vi har kommit fram till i samband med besvarande av frågeställningen så 

uppenbarade sig nyckelinsikter kring ämnet arbetsrelaterad.  Våra nyckelinsikter 

baserar sig på att det finns två perspektiv som påverkar medarbetarnas uttryck av 

stress. Dels baseras stressens uppkomst på hur individen förhåller sig till sitt arbete 

och dels på grund av övergripande kulturella och strukturella aspekter. När en ledare 

för en organisation ska arbeta för att motverka stress är det viktigt att denne ser till 

individen snarare än gruppen. Vissa medarbetare finner nämligen motivation i att 

arbeta mycket och dessa är inte i behov av work-life balance, medan det för andra 

behövs en tydlig balans för att förhindra uppkomst av stress. De som motiveras av 

mycket arbete går även lätt att styra, då det betyder mycket för dem att kunna växa 
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inom sin arbetsroll. Det är dock viktigt att styra dessa på ett etiskt rätt sätt så att 

ledaren inte drar nytta av dessa karriärsdrivna medarbetare. Detta då dessa enklare 

går att styra till mer arbete, vilket kan leda till att de riskerar att bli utbrända. 

  

Vi kunde även se att relationell makt kan påverka medarbetares öppenhet kring sin 

stress. Många medarbetare sa att deras chefer skulle finnas där om de kände sig 

stressade. Däremot tror vi att det hade varit bättre med en part som står längre bort 

ifrån maktspelet. Detta skulle kunna vara i form av en HR-avdelning. Dock uppstår 

det alltid någon typ av makt i alla sociala samspel enligt den relationella maktteorin. 

Men den makten som uppstår mellan en medarbetare och någon som står utanför 

dennes avdelning kanske inte kommer påverka medarbetarens arbetsroll i lika stor 

utsträckning.  

6.4 Förslag till vidare forskning 
Utifrån vad vi har kommit fram till i denna studie ser vi även andra riktningar dit 

forskningen kan tas vidare. En av dessa är att inrikta sig mer på personlighetstyper 

för att förstå den enskilda individens förhållande till stress. Det hade varit intressant 

att även titta på andra yrken där det finns personer som är högspecialiserade 

medarbetare, som exempelvis konstnärer, artister eller arkitekter. Detta för att forska 

kring hur work-life balance kan vara utformat för att motverka stress hos dessa 

människor. Vi har i denna studie i stor utsträckning försökt att utgå från 

medarbetarnas perspektiv, då det var relevant för denna uppsats. Förslag till vidare 

forskning är att göra en liknande undersökning där man istället utgår från ledarens 

perspektiv för att se hur dessa kan påverka medarbetares upplevda stress. Det hade 

även varit intressant att titta mer djupgående på musikbranschen, där man med hjälp 

av iakttagelser och observationer under en längre tid hade kunnat se kulturen 

tydligare. Då hade även strukturer och maktförhållanden kunnat kartläggas så att 

ytterligare insikter hade kunnat träda fram. Vi har i denna studie sökt svar på vår 

frågeställning utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. Det hade varit intressant 

om vidare forskning hade använt sig av samma forskningsfråga, men besvarat 
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frågeställningen utifrån biologiska och psykologiska perspektiv. Detta för att få en 

ännu mer komplett bild av vilka anledningar det finns till stress hos denna målgrupp. 
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8 Bilagor  

Intervjuguide:  

Det första vi gjorde var att presentera vår studie och klargöra vilket syfte vi 

har med denna intervju. Sedan frågade vi respondenten ifall denne vill vara 

anonym och om vi fick nämna vilken organisation respondenten är verksam 

inom. Sedan inledde vi intervjun med tre korta frågor för att ta reda på kön och 

ålder på respondenten, samt hur länge personen har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats. Intervjun fortsatte sedan ganska så öppet med frågor gällande 

vilken press respondenten kan känna, då vi anser att press är naturligt 

förekommande i yrkeslivet. Det vi ville se var om den är i rätt mängd och 

upplevs positiv eller negativ av medarbetaren. Utifrån vår bakgrund framgick 

det att otydlighet mellan när man arbetar och när man är ledig kan bidra till 

ökad stress. Därför är de nästkommande frågor inriktade på hur individens 

arbetstider och förmåga att påverka dessa ser ut. Efter detta kom några frågor 

om stress och hur det har sett ut vid de tillfällen respondenten blivit utsatt för 

stress, om så skett. Även för stor grad av krav är en faktor till potentiell ökad 

stress. Därför hade vi även frågor kring de krav en medarbetare kan få på sig 

på sin arbetsplats. Slutligen hade vi även frågor som handlar om att ta upp den 

grad av stöd som medarbetaren får på sin arbetsplats. Vi tog även upp ifall det 

är en speciell kultur på arbetsplatsen och ifall det kan vara något som har 

påverkan till respondentens potentiella stress.   

 

Intervju: 
Att uppge namn eller vilken organisation du jobbar inom är frivilligt. Vill du vara 
anonym?  
Inledande frågor: 

1. Kön: 
2. Ålder: 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
Press på din arbetsplats: 
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4. Har du någon gång känt press på din arbetsplats? 

a. Har pressen varit positiv eller negativ? Vad beror det på att den är 
positiv eller negativ? 
b. Från vem kom pressen? Dig själv, kollegor, chef? 
Tydlig skillnad på arbete och ledighet: 
5. Har du tydliga arbetstider? Utveckla gärna! 
6. Svarar du ofta på jobbrelaterade mail eller dylikt utanför utsatta 
arbetstider?  

7. Känner du att du själv har möjlighet att påverka dina arbetstider?  
8. Finns det tydliga riktlinjer för när du arbetar och när du är ledig? 
Stress på din arbetsplats: 
9. Har du eller känner du dig ofta stressad på din arbetsplats?  
a. Har stressen känts positiv eller negativ? Vad beror det på att den är 
positiv eller negativ? 
10. Vid de tillfällen du har känt dig stressad, anser du att du har fått 

möjlighet till återhämtning och vila efter dessa intensiva perioder? 
Krav som ställs på dig: 
11. Känner du att krav ställs på dig på din arbetsplats?  
a. Är i så fall dessa krav för låga, rimliga eller för höga?  
b. Från vem kommer kraven? Dig själv, kollegor, chef? 
Stöd från andra och kulturen på din arbetsplats: 
12. Upplever du att du behöver uppfylla ett visst ideal eller en viss kultur 
som du måste anpassa dig till för att passa in på din arbetsplats? 

13. Upplever du att din chef ser till dina behov och kan förstå om du vill 
separera på privat- och arbetsliv?  
14. Finns det någonting som du vill tillägga kring arbetsrelaterad stress 
och press?  


