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Syfte och Forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur relationen och rollfördelningen mellan 

managers och artister kan se ut och vad som påverkar detta, samt hur manageryrket har 

påverkats av den förändring som skett i musikbranschen i och med den tekniska utvecklingen.  

För att nå upp till detta syfte har vi arbetat med tre forskningsfrågor: 

 Vilka roller och vilken arbetsfördelning finns mellan managers och artister? 

 Hur ser managers relationer till deras artister ut och vad påverkar detta? 

 Hur påverkar nya förutsättningar managerns roll och relation till artister? 

Metod 

Vår forskning har haft en induktiv ansats då vi ville utgå ifrån empirin och låta de 

intervjuades berättelser styra uppsatsens riktning. Vi valde en kvalitativ metod då vi ville få 

en bild av hur våra intervjupersoner själva upplevde sina roller och relationer. Vår empiriska 

studie består av intervjuer med 6 managers och 4 artister. 

 

Slutsatser 

Vi har genom vår analys och slutdiskussion sett att roller, arbetsfördelning och relationer 

mellan managers och artister kan se väldigt olika ut från fall till fall. I grunden anses att 

artisten ska ansvara för de kreativa delarna och managern för de affärsmässiga delarna av 

artistskapet. Det är dock vanligt att parterna lägger sig i och vill vara involverade i varandras 

arbete. Vi har också upptäckt att det ofta är svårt att skilja mellan vad som är kreativt och vad 

som är affärsmässigt. Managers ser sig ofta som både anställda, säljare, samarbetspartners och 

en extra bandmedlem samtidigt. Relationen mellan managers och artister är ofta både 

personlig och professionell, och vilken del som upplevs som viktigast påverkas bland annat av 

hur parterna ser på sina roller gentemot varandra. Tillit är avgörande för en fungerande 

relation oavsett hur personlig eller professionell relationen är. De nya förutsättningarna i 

musikbranschen har inte minskat managerns uppgift, men däremot förändrat den. Bland annat 

krävs det idag att managern har kunskaper inom fler områden än tidigare. 

Nyckelord: Manager, Artist, Roller, Arbetsförfelning, Relation, Teknisk utveckling, 

Kreativitet, Do-it-Yourself, Tillit, Arts Management. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to increase the understanding for the different roles, division of 

work and the relationships between artists and music managers and what factors that may 

affect it, as well as what influence the new technological changes within the music industry 

have on the music managers’ work. The study is based on interviews with six artist managers 

and four artists. 

We can draw the conclusion that roles, division of work and the relationships between artists 

and music managers may look very different from one case to another. Basically, both artists 

and managers believe that the creative parts should be the artists’ responsibility while the 

business parts should be the managers’ responsibility. However, we have found that it is 

common that both actors want to participate in the other’s work and that is often is difficult to 

separate the creative tasks from the business tasks.  

The relationship between artists and music managers is often both personal and professional. 

However, trust is always important. 

The changes in the music industry have not reduced the importance of the music manager, but 

might have changed the roles and tasks that the manager will have to face. 

Key words: Manager, Artist, Roles, Division of work, Relation, Technological Development, 

Creativity, Do-it-Yourself, Trust, Arts Management. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt valda forskningsområde. Vi vill börja med att 

presentera en bakgrund till området för att sedan diskutera den problematik som finns i 

ämnet i avsikt att skapa en förståelse för våra forskningsfrågor och uppsatsens syfte, som vi 

sedan kommer att presentera. Avslutningsvis lyfter vi också fram de förklaringar och 

avgränsningar inom området som vi ansett vara nödvändiga för vårt forskningsarbete. 

___________________________________________________________________________ 

1.1. Bakgrund 
Året är 1984 och på Super Rock Festival i Japan är festivalens huvudakter dåtidens mest 

högaktuella band: Scorpions, Bon Jovi och Anvil. Både Scorpions och Bon Jovi är fortfarande 

idag världskända, har sålt miljontals med skivor och turnerar världen över. Men vad hände 

med Anvil? Sångaren och gitarristen är truckförare på ett cateringföretag i en mindre 

kanadensisk ort. Trummisen jobbar inom byggbranschen i samma ort.  I dokumentären 

”Anvil, the story of Anvil” berättar några av tidernas största rockmusiker, till exempel 

Lemmy från Motörhead och Slash från Guns N’ Roses, att de har varit influerade av Anvil 

och vilken betydelse Anvils musik haft för deras egen musik. Hur kommer det sig då att Anvil 

inte lyckats nå samma framgång som de andra banden? Då bandet har influerat många stora 

musiker verkar de ha de musikaliska färdigheterna som behövs för att lyckas, men Anvil har 

haft väldiga problem på den affärsmässiga sidan av sin artistkarriär. I ”Anvil, the story of 

Anvil” framgår det tydligt att bandmedlemmarna själva inte har tillräckliga kunskaper eller 

intresse för att sköta de affärsmässiga delarna av sin karriär, och de har inte heller tillräcklig 

hjälp med detta av någon annan. Detta är en stor skillnad från både Scorpions och Bon Jovi, 

som haft väldigt långa och framgångsrika samarbeten med sina managers. 

Musik är en otroligt viktig del av många människors liv och artisterna som står bakom 

musiken får därför en central roll i vårt samhälle. Men det finns väldigt många med 

artistdrömmar, och därmed är konkurrensen tuff inom musikbranschen. Trots att mer musik 

än någonsin nu kan nå ut till en allt större publik så finns det inte utrymme för alla med 

artistdrömmar att bli ”kändisar”. Många av de artister som vi lyssnar på och tycker om hade vi 

kanske inte ens känt till om det inte vore för de personer som står bakom artisterna. 

Fallet med bandet Anvil är ett tydligt exempel på att en professionell artist
1
 behöver mer än 

bara de musikaliska eller kreativa
2
 delarna. Även om artistens drivkraft är det kreativa arbetet 

så behövs alltid också en affärssida
3
 för att kunna nå framgång och kunna leva på sitt 

artistskap. För att överleva måste artisten på något sätt tjäna pengar, och som tur är finns det 

en del pengar att tjäna som artist. Detta kräver dock att man har de rätta verktygen, och 

problemet är att många artister antingen inte vet vilka de rätta verktygen är (eller hur de ska 

användas), är ointresserade av att använda sig av verktygen, eller en kombination av båda 

alternativen. Och även om en artist skulle ha både de kunskaper och det intresse som krävs, 

                                                 
1
 Se förklaring angående artister under kapitel 1.5. Avgränsningar och förklaringar. 

2
 Se kapitel 3.1.1. Kreativitet. 

3
 Se kapitel 3.1.2. Affärssidan. 
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kan det vara svårt att kombinera det kreativa med affärssidan av artistskapet. Donald S. 

Passman är jurist och har under många år hjälpt artister och andra aktörer inom 

musikindustrin. Han skriver:  

“Some artists are unbelievably sophisticated and astute in business. However, 

those folks are the minority, and whatever their love and skill for business, their 

love and skill for creating and performing are much bigger. So even if you‟ve got 

the chops to handle your own business, it‟s not the best use of your time” 

(Passman 2008, ss 13-14) 

Artistskapet är alltså komplext och består av flera delar som kan kräva helt olika kunskaper 

och egenskaper för att hanteras på bästa sätt. En stor artist behöver ofta ett helt team av 

personer bakom sig, och Passman (2008) beskriver i All You Need to Know About the Music 

Business vilka aktörer detta team bör bestå av. Enligt honom är den första och viktigaste 

personen att knyta till artistens team en ”personal manager”
4
. Kort sagt kan man säga att 

managerns uppgift är att se till att artisten kan leva på sin musik. Hur man kan göra detta är 

något som kan variera väldigt mycket från artist till artist, och därför kan också managern ha 

olika roller från fall till fall. I de flesta affärssammanhang är alla parter intresserade av att 

tjäna så mycket pengar som möjligt, och så även i musikindustrin. Därför löper artister som 

inte har någon kunskap om att göra affärer stor risk att skriva på kontrakt som inte är särdeles 

fördelaktiga eller ens vinstgivande för dem. En av managerns viktigaste uppgifter är att vara 

en duktig förhandlare och se till att de kontrakt som artisten skriver på är så fördelaktiga för 

artisten som möjligt. Eftersom artisten oftast behöver ett större team omkring sig, eller 

åtminstone måste ha kontakt med andra än bara managern, är det också viktigt att managern 

ser till att promota artisten till dessa personer. Man skulle kunna säga att managern ska 

fungera som ett stöd för alla de saker artisten själv känner sig osäker på. Därmed kan 

managern ha stor betydelse för hur artistens karriär kan komma att se ut. Passman skriver till 

och med att:  

“A good personal manager can expand your career to its maximum potential, just 

as a bad one can rocket you into oblivion” (Passman 2008, s. 32). 

Det räcker alltså inte bara att skaffa en manager, det måste också vara en bra manager. Som 

fallet med bandet Anvil visar kanske detta inte alltid är det lättaste. Jeremy Rwakaara (2010) 

skriver i artikeln What is the Artist Manager‟s Role in Today‟s “D.I.Y” era? att många 

artister, som antingen själva har kunskapen och intresset som behövs, eller som inte lyckas 

hitta eller få hjälp av en manager, istället väljer att göra även de affärsmässiga delarna av 

arbetet själva. Denna kultur har utvecklats mycket i och med den tekniska utvecklingen. 

Musikbranschen har påverkats mycket av datorns och internets utveckling. Det finns både 

vinnare och förlorare, och de som har förlorat mest är förmodligen skivbolagen. 

Förändringarna har medfört att musiken inte längre är bunden till den fysiska CD-skivan, och 

skivbolagens affärsidé går till stor del ut på att sälja just CD-skivor. Skivbolagen har tidigare 

                                                 
4
 Se förklaring angående managers under kapitel 1.5. Avgränsningar och förklaringar. 
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även varit de enda som haft råd att erbjuda inspelningsstudior för musik och har därför ägt 

artisternas originalinspelning (eng. master tape). Den som äger en master tape får pengar för 

varje exemplar av skivan som säljs, och är dessutom den som bestämmer vad inspelningen får 

användas till. I och med den tekniska utvecklingen och digitaliseringen har förutsättningarna 

för både skivbolag och artister förändrats avsevärt. Välfungerande alternativ till skivbolagens 

dyra inspelningsstudior får nu plats i en bärbar dator, och många artister och aspirerande 

artister har därför idag en egen inspelningsstudio hemma. När artister kan spela in musiken 

själva innebär det att de själva kan äga sin master tape och därmed ha de juridiska 

rättigheterna till inspelningen. Enligt Wennman och Boysen (2005) har den tekniska 

utvecklingen gjort det både lättare och svårare för artister som vill göra mycket själva. 

”Helt klart är att det är nya tider, nya svårigheter och nya möjligheter och det 

ställs mycket höga krav på oss själva om vi vill överleva som kulturarbetare. Krav 

som många gånger inte har med själva musiken att göra utan med allt omkring.” 

(Wennman & Boysen 2005, s.11).  

Digitaliseringen har medfört stora möjligheter för artisterna. Den har öppnat upp en ny värld, 

en värld där det inte längre finns några fysiska gränser. Kusek & Leonhard (2005) skriver att 

musik har blivit som vatten. De använder vatten som en metafor för att beskriva hur musiken 

strömmar fritt genom internet till allas datorer och hur den är omöjlig att stoppa hur mycket 

barriärer som än sätts upp för att hålla den inne. En artist i Skövde kan spela in ett verk som 

ett fan i Buenos Aires kan lyssna på bara sekunder senare. Artistens potentiella publik har 

därför vuxit kraftigt, och samtidigt kan artisten själv sköta många fler delar av sitt artistskap. 

Förutom möjligheten att själv spela in sin musik kan en artist tack vare internet idag själv 

sköta marknadsföring, bokning, kontakt med viktiga aktörer, ekonomiska frågor och mycket 

mer. På detta sätt har det blivit mycket lättare för de artister som vill välja att göra så mycket 

som möjligt själva. 

Men det faktum att artisternas marknader växer behöver inte enbart innebära att det blir 

enklare för dem. Att fler artister får möjligheten att sprida sin musik till allt större delar av 

världen innebär att konkurrensen ökar. På många sätt kan det även bli mer komplext att 

hantera sitt artistskap. Internet har öppnat upp nya möjligheter för artister, men för att kunna 

dra nytta av dessa möjligheter krävs att man har kunskap och förståelse för hur de kan 

utnyttjas på bästa sätt. För att hantera en större marknad krävs också mer tid, och det kan vara 

svårt att själv hinna med alla delar som behöver göras. Clyde Lieberman, som tidigare arbetat 

med A&R
5
 på MCA Records, hävdade i en intervju gjord av Justin Goldberg att: 

“There´s a way for self-expression now that‟s better, more complete and more 

exciting than ever. My feeling about it is that artists should take advantage of all 

of it. But make music. Don‟t make business, make music” (Goldberg 2004, s. 347) 

                                                 
5
 A&R står för Artist & Repertoire och är de personer som letar efter nya talanger och jobbar med att utveckla 

artisternas kreativa sida (Passman 2008). 
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1.2. Problemdiskussion 
Det är vanligt att artister skaffar sig en manager för att få hjälp med de delar av artistskapet 

som de, på grund av bristande tid, kunskap eller intresse, känner att de själva inte klarar av. 

Som vi tidigare konstaterat är artistens drivkraft den kreativa sidan medan det vanligtvis blir 

managern som får ta tag i de affärsmässiga delarna. Men var drar man egentligen gränsen för 

vad som är kreativt och vad som inte är det? Och vilka delar av artistskapet är det som kan 

räknas som rent affärsmässiga? Passman (2008) skriver att en av managerns viktigaste 

uppgifter är att hjälpa artisten med den kreativa processen genom att till exempel välja ut låtar 

att spela in eller anställa bandmedlemmar. Även Weissman (1997), som har skrivit om olika 

yrkesroller inom musikbranschen, är inne på detta när han beskriver skillnaden mellan agenter 

och managers bland annat genom att förklara att managern ska hjälpa artisten med deras 

kreativa arbete. Vi ser här att det därför kan finnas en risk att arbetsfördelningen mellan 

managers och deras artister blir otydlig och att den roll som managern ska spela i artistens 

karriär blir svår att definiera. 

När vi tittar på rollfördelningen mellan artister och managers ser vi det som intressant att inte 

enbart titta på vem som gör vad, utan också på hur managers hanterar flera olika roller 

samtidigt. Eftersom artisten anställer managern för att få den hjälp som behövs, kan man se 

relationen dem emellan som en relation mellan en arbetsgivare och en anställd (alternativt 

som en relation mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare, beroende på hur kontraktet 

ser ut). Samtidigt erbjuder managern en tjänst till artisten som artisten väljer att konsumera, 

och man kan därmed också se relationen dem emellan som en relation mellan en säljare och 

en kund. Hur hanterar managern sin roll som å ena sidan anställd, å andra sidan säljare? Vi ser 

det som intressant att närmare undersöka hur olika roller och arbetsuppgifter ser ut mellan 

managers och artister, och hur dessa roller påverkar deras arbete för att uppnå bästa möjliga 

resultat. 

Managerns jobb är att hjälpa artisten med delar av dennes jobb, och därför är deras relation 

helt klart en professionell relation. Detta innebär att hela syftet med relationen är att 

genomföra ett jobb och att detta är orsaken till att de olika parterna har kontakt med varandra. 

I detta fall är jobbet som ska genomföras att artistens karriär ska byggas, och relationen 

mellan managern och artisten kretsar alltså kring att just bygga upp artistens karriär efter de 

mål som är satta. Johann Zollitsch skriver i boken Att leda kreatörer om det speciella i den 

professionella relationen mellan en kreatör (t.ex. en artist) och personen som ska leda denne 

(t.ex. en manager). Han menar att det finns en stor skillnad mellan den professionella 

relationen till en kreatör och andra professionella relationer: 

”Den professionella relationen med en kreatör är varken enklare eller svårare än 

en vanlig mänsklig relation, men den skiljer sig avsevärt från en vanlig 

professionell relation. Hur då? Jo den är mycket mera känslomässig. Om 

relationen med kreatören inte KÄNNS bra, fungerar den inte alls. Om en vanlig 

professionell relation inte känns bra, kan den fungera i alla fall” (Zollitsch 2003, 

s.149). 
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Men varför är just denna professionella relation så mycket mera känslomässig? Samtidigt som 

managern och artisten har en professionell relation, så jobbar de i regel otroligt nära varandra. 

För att kunna nå upp till de satta målen kan det ofta krävas att managern känner sin artist på 

ett djupare plan än vad som är vanligt i en rent professionell relation. Artisten lämnar också 

ofta ifrån sig en stor del av kontrollen över den egna karriären (och i vissa fall det egna livet) 

till managern, vilket gör det troligt att artisten vill ha en närmare relation till sin manager. Då 

artisten och managern arbetar så pass nära varandra är det också troligt att det kommer att 

dyka upp problem och konflikter som kan vara svåra att hantera.  Intressekonflikter om de 

olika parterna har olika intressen att tillgodose, oklarhet kring vem som ska göra vad, 

meningsskiljaktigheter, personliga konflikter och mycket mer är problem som skulle kunna 

påverka både det gemensamma arbetet och relationen mellan parterna. Eftersom ingen av 

parterna har någon garanti på att samarbetet kommer att fungera blir tilliten till varandra ofta 

avgörande, och det är viktigt att artisten och managern har en bra relation. 

Det finns alltså mycket som pekar på att relationen mellan en manager och en artist inte 

enbart är helt professionell, utan även har andra dimensioner. Eftersom en relation, som 

Zollitsch (2003) hävdar, måste kännas bra för att de professionella delarna ska fungera så är 

det troligt att lyckade samarbeten också har en bra personlig relation bakom sig. Samtidigt 

skulle en alltför personlig relation kunna få konsekvenser för det professionella arbetet. Och 

eftersom relationen mellan en manager och en artist i grunden kretsar kring en av parterna är 

frågan hur personlig och ömsesidig relationen kan bli. Vi vill därför undersöka vilken relation 

managers har till sina artister och vilka faktorer som påverkar denna relation. 

Vi har tidigare konstaterat att artister, tack vare eller på grund av den tekniska utvecklingen, 

har fått allt större möjligheter att själva sköta fler delar av artistskapet än bara de kreativa. 

Samtidigt har också Do-It-Yourself
6
 (D.I.Y) -kulturen blivit allt större. Paul G. Allen (2010), 

som är forskare på University of Bolton och har specialiserat sig på D.I.Y-kulturen och 

musikbranschen, skriver i sin artikel The DIY artist: issues of sustainability within local music 

scenes att D.I.Y-kulturen ursprungligen utvecklades från punken och dess värderingar om att 

vara kreativ och ha roligt samtidigt som man är självförsörjande. Allen (2010) förklarar vidare 

att D.I.Y-artister ofta är väldigt motiverade att själva driva fram sina egna projekt istället för 

att ta hjälp av någon annan, som kanske inte förstår vad artisten vill få ut av sin kreativitet. 

Dessa värderingar lever till viss del fortfarande kvar idag, och det finns genres eller 

sammanhang där artisten skulle kunna sägas få en större trovärdighet om de inte har ett team 

bakom sig (eller åtminstone om publiken inte kan se detta team). 

Även om D.I.Y-kulturen ursprungligen har utvecklats från punken så har den tekniska 

utvecklingen gjort det betydligt lättare för artister även inom andra genres att kunna leva efter 

dessa värderingar, vilket också gjort att de inte längre är lika beroende av att ha en manager 

för att kunna nå ut till sin publik. Trots detta är det fortfarande många artister som vill ha eller 

behöver en manager, och att managernas egen branschorganisation Music Managers Forum 

får allt fler medlemmar är ett tydligt tecken på att det inte är ett yrke som är på väg att 

försvinna. I bakgrundskapitlet beskrev vi hur många artister verkar kunna ha oerhört stor nytta 

                                                 
6
 Se kapitel 3.1.3. Do-it-yourself 
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av en bra manager, eller till och med vara helt beroende av sin manager för att kunna lyckas 

med sin karriär. Detta kan till stor del bero på att de nya förutsättningarna också till viss del 

har gjort det svårare för artister att få överblick och kunna hantera sina nya möjligheter. Men i 

en värld där artisten kan göra allt mer själv måste managerns yrkesroll se annorlunda ut än 

vad den gjorde tidigare, när artisterna på ett annat sätt var beroende av en manager. Vi vill 

därför undersöka hur de nya förutsättningarna i musikbranschen påverkar managerns roll, 

arbetsfördelning och relation till sina artister.  

1.3. Problemformulering 
Artister och deras managers har ofta en viktig relation till varandra och båda kan påverka 

varandras karriärmöjligheter på olika sätt. För att lyckas uppnå sina mål är det viktigt att deras 

samarbete fungerar på ett sätt som båda parter är tillfredsställda med. Att båda parter ska få ut 

något av en relation är något som gäller i alla relationer för att de ska kunna fungera. Vi ser 

dock att det kan finnas en svårighet i att relationen mellan en manager och en artist å ena 

sidan går ut på att den ene ska leda den andre, å andra sidan är helt beroende av att parterna 

samarbetar, eftersom detta kan göra rollfördelningen oklar. Relationen kompliceras också av 

att båda parter kan påverka varandras karriärer, samtidigt som hela relationen egentligen finns 

till bara för att förbättra artistens karriär. Vi vill därför titta på relationen mellan artister och 

managers utifrån följande tre forskningsfrågor: 

 Vilka roller och vilken arbetsfördelning finns mellan managers och artister? 

 Hur ser managers relationer till deras artister ut och vad påverkar detta? 

 Hur påverkar nya förutsättningar managerns roll och relation till artister? 

1.4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur relationen och rollfördelningen mellan 

managers och artister kan se ut och vad som påverkar detta, samt hur manageryrket har 

påverkats av den förändring som skett i musikbranschen i och med den tekniska utvecklingen. 

Genom att undersöka detta med hjälp av perspektiv från flera olika forskningsområden, främst 

organisationsteori och marknadsföringsteori, tror vi att vår forskning kan ge nya sätt att förstå 

managerns roll och relation till artister. Vi avser att lyfta fram intressanta delar av 

manageryrket för att på så sätt kunna inspirera blivande managers. 

1.5. Avgränsningar och förklaringar 
Eftersom denna uppsats fokuserar på artister och managers vill vi förtydliga vad det är vi 

menar med dessa begrepp. 

Med artist menar vi den som framför musiken, oavsett om det är artisten själv som skrivit 

musiken eller inte. Artisten kan vara antingen en enskild artist eller ett band. Även om vi ser 

även bakgrundsmusiker och liknande som artister, så kommer vi i denna uppsats att fokusera 

på de artister som huvudsakligen jobbar med sitt eget artistskap snarare än att ”backa upp” 

andra artister. Vi har också valt att i denna uppsats fokusera på artister som inte enbart spelar 

live utan som också spelar in sin musik. 
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När det gäller managers gör Passman (2008) en uppdelning mellan ”Business Managers”, 

som sköter de rent ekonomiska frågorna, och ”Personal Managers”, som sköter de övriga 

uppgifterna en manager kan ha. Detta är en uppdelning som är vanlig hos större artister i 

USA, där en person inte räcker till för att sköta alla uppgifter. Vi har i detta arbete dock inte 

sett att man skulle göra denna uppdelning i Sverige. Här har artisterna istället ett 

managementbolag eller en enskild person som manager, som fungerar som både business 

manager och personal manager samtidigt.  

Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss till att titta på relationer mellan artister och 

managers som jobbar professionellt med detta, det vill säga att det ska vara deras 

huvudsakliga yrke. 
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2. METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metodologiska verktyg vi använt oss av i vår 

forskning. Vi kommer att presentera och kritiskt diskutera angreppssätt, val av metod och 

undersökningsdesign, för att sedan förklara hur vår informationsinsamling har gått till. 

Under denna del finns även en presentation av de personer som vi intervjuat för vår forskning 

och en reflektion kring intervjuernas genomförande. Slutligen diskuterar vi analys- och 

tolkningsmetoder samt olika sätt att mäta forskningens kvalitet, och förklarar hur vi arbetat 

med dessa frågor under vår forskning för att på bästa möjliga sätt nå upp till vårt syfte.  

___________________________________________________________________________ 

2.1. Angreppssätt 
När man ska bedriva forskning finns det tre olika angreppssätt att relatera teori och empiri till 

varandra, nämligen deduktion, induktion och abduktion (Wallén 1996). I det deduktiva 

angreppssättet utgår forskaren från befintliga teorier och testar dem sedan empiriskt för att se 

om de överensstämmer med den studerade verkligheten eller inte. Patel och Davidsson (2011) 

förklarar att det handlar om att dra slutsatser om specifika fall genom att titta på redan 

befintliga teorier. Detta bekräftas även av Alvesson och Sköldberg (2008), som hävdar att en 

deduktiv forskning utgår från generella regler för att förklara enskilda fall. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) är fördelen med det deduktiva angreppssättet att forskningen kan bli mer 

objektiv i och med att man utgår från befintliga teorier vilket ger mindre utrymme för 

subjektiva åsikter. Å andra sidan påpekar Alvesson och Sköldberg (2008) att det deduktiva 

angreppssättet på ett sätt redan förutsätter att teorin kommer att fungera på empirin. Patel och 

Davidsson (2011) är också inne på detta när de skriver att det finns en risk att teorin styr 

forskningen så pass mycket att forskaren missar nya upptäckter.  

I det induktiva angreppssättet börjar forskaren istället med att samla empiri, för att sedan 

analysera denna empiri med hjälp av lämpliga teorier. Gillham (2000) beskriver det som att 

man skapar förståelse för det man hittat först efter att man har hittat det. Patel och Davidsson 

(2011) förklarar att man också kan skapa egna teorier utifrån empirin, som samlats in utan att 

ha varit förankrad i redan befintlig teori. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) görs detta 

genom att man letar efter samband mellan de fall som har undersökts och försöker formulera 

generella regler utifrån dessa samband. Problemet med det induktiva angreppssättet är enligt 

Patel och Davidsson (2011) att man inte vet ifall de nya teorierna stämmer överens med och 

går att applicera på fler situationer än just de där empirin samlats in, eller om teorin bara är 

användbar vid en specifik situation. Det är också troligt att de nya teorierna kommer att 

påverkas av forskarens subjektiva uppfattningar. Detta betonas också av Wallén (1996), som 

hävdar att i och med att forskaren gör ett urval av vad som ska undersökas så går det inte att 

vara helt förutsättningslös. 

Det tredje angreppssättet kallas för abduktion. Det abduktiva angreppssättet är en växelverkan 

mellan deduktion och induktion. Patel och Davidsson (2011) förklarar att en abduktiv 

forskning börjar induktivt med att forskaren formulerar en hypotes eller teori som kan förklara 

det fall som forskaren har iakttagit, det vill säga den insamlade empirin. Nästa steg är dock 
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deduktivt eftersom forskaren då testar sina teorier eller hypoteser på andra fall. Fördelen med 

detta är enligt Patel och Davidsson (2011) att de nya teorierna kan utvecklas så att de passar in 

på fler situationer och därmed blir mer applicerbara och generella. Det gör också att forskaren 

inte behöver bli lika låst till varken sin empiri eller till tidigare teorier som han riskerar att bli 

om forskningen är enbart induktiv eller deduktiv. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att 

både empirin och teorin utvecklas och justeras successivt under arbetets gång. Vidare hävdar 

de att det abduktiva angreppssättet på ett djupare sätt försöker förklara underliggande mönster 

än vad som är möjligt vid deduktion och induktion. Patel och Davidsson (2011) påpekar dock 

att risken är att teorierna och den utvalda empirin blir påverkad av forskarens subjektiva 

uppfattningar eller tidigare erfarenheter. 

Vi har valt att bedriva vår forskning på ett induktivt sätt. Anledningen till detta är att vi var 

nyfikna på vad empirin skulle ge oss och därför ville att empirin skulle få styra uppsatsens 

riktning. Vår nyfikenhet på hur managers och artister uppfattar relationen och 

rollfördelningen mellan varandra gjorde att vi ville ge dessa berättelser utrymme att få 

beskriva vad de själva tyckte var viktigast utan att behöva styras av på förväg bestämda 

teorier. Samtidigt är vi medvetna om att vi efter flera års universitetsstudier har en del 

teorietiska förkunskaper och att vi därmed inte har kunnat göra empiriinsamlingen 

förutsättningslöst. I och med att vi innan empiriinsamlingen formulerade forskningens syfte 

och forskningsfrågor hade vi också redan från början gjort ett visst urval, vilket understryker 

det Wallén (1996) säger angående att ett induktivt angreppssätt aldrig kan vara helt 

förutsättningslöst. Vår utgångspunkt har dock varit att samla in empiri utifrån vårt syfte och 

vår problemformulering så förutsättningslöst som möjligt. Vi har därför till exempel försökt 

undvika att styra svaren från våra respondenter och låtit respondenterna berätta om de saker 

de tycker är intressanta snarare än att leda in samtalet på de områden vi från början trodde 

skulle vara intressanta. 

2.2. Kvalitativ metod 
Empiriinsamling kan huvudsakligen göras på två sätt, antingen genom kvalitativa metoder 

eller genom kvantitativa metoder (Patel & Davidson 2011). Kvantitativa studier fokuserar på 

att resultaten ska vara lätta att mäta och kunna generaliseras (Bryman & Bell 2005). För att nå 

ett sådant resultat krävs ofta att forskaren samlar in data från en stor mängd källor. Utifrån den 

insamlade datan drar sedan forskaren vetenskapliga slutsatser om hur saker och ting är. 

(Holme & Solvang 1997).  

Vid kvalitativ metod är forskaren istället intresserad av att gå på djupet i undersökningen. Bell 

(2007) beskriver det som:  

”Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta 

reda på hur människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statisk 

analys. De tvivlar på existensen av ”sociala fakta” och ifrågasätter användningen 

av en ”vetenskaplig” inställning när man har med människor att göra” (Bell 

2007, s. 17).  
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Holme och Solvang (1997) menar att valet mellan kvantitativ och kvalitativ datainsamling 

beror på vilken frågeställning man har. Utgångspunkten var att vår forskning skulle fokusera 

på relationen och rollfördelningen mellan artister och managers. Detta öppnade upp för två 

möjliga metodval.  

När det gäller relationen mellan artist och manager ansåg vi att vår empiri skulle utrycka sig 

bättre om den var insamlad genom en kvalitativ metod. Detta beror på att det som vi var 

intresserade av att ta reda på var just hur managers och artister själva upplever sin relation till 

varandra, eller, som Bell (2007) uttryckte det: hur de upplever sin värld. Att genomföra 

empiriinsamlingen till vår forskning med hjälp av kvantitativa metoder hade varit svårt, då det 

handlar om att ta in numerisk data exempelvis genom enkäter med fasta svarsalternativ eller 

genom sådana observationer som det går att föra numerisk statistik på. Vi tror också att de 

svar vi skulle ha kunnat få fram genom kvantitativa metoder skulle ha varit en annan typ av 

svar än de vi var ute efter för denna forskning, då frågor om relationer förmodligen är svåra 

att uttrycka i mätbara termer.  

Vi är dock medvetna om att empirin skulle ha kunnat samlas in med hjälp av kvantitativa 

metoder ifall vi hade valt att fokusera på vilken rollfördelning som är vanligast mellan artister 

och managers. Ett sådant resultat skulle kunna vara intressant att presentera som mätbart och i 

högre utsträckning möjliga att generalisera. Men även när det gäller rollfördelningen så var vi 

intresserade av att få höra hur managers och artister upplever sina roller snarare än att försöka 

sammanställa statistik om hur det brukar se ut. Vi ville inte heller fokusera på enbart vilken 

rollfördelning som är vanligast eller vem som gör vad, utan också på hur aktörerna hanterar 

sina olika roller och vad som påverkar rollfördelningen. Dessa delar av empirin skulle inte ha 

varit lika lätta att samla in med hjälp av en kvantitativ metod. 

Bryman och Bell (2010) tar upp en del av den kritik som finns mot kvalitativ forskning. Till 

skillnad från kvantitativ forskning så är ofta kvalitativa forskare för subjektiva i sitt forskande. 

Enligt Bryman och Bell (2010) menar kritiker till kvalitativa studier att resultaten ofta bygger 

på vad forskarna själva anser är viktigt och betydelsefullt och värt att belysa. Många kritiker 

tar också upp problemet med att resultaten från en kvalitativ studie inte går att generalisera 

eftersom resultaten som kommer fram enbart avspeglar just det specifika fallet och inte går att 

applicera på andra kontexter (Bryman & Bell 2010). Vi är medvetna om att en kvalitativ 

studie medför vissa problem som vi inte kan bortse från. Vi har dock gjort vårt bästa för att 

inte låta våra egna åsikter styra resultatet av vår forskning, utan har istället låtit våra 

intervjupersoner berätta sina historier och gå in på de saker som de själva ansåg vara 

betydelsefulla. Genom att ha relativt öppna forskningsfrågor istället för att från början ha 

bestämt oss för vad vi ville att intervjupersonerna skulle berätta om försökte vi undvika att 

våra egna intressen skulle få styra forskningens resultat. Vi vill också nämna att vi inte har 

haft några ambitioner att kunna generalisera de resultat vi får fram genom vår forskning, utan 

snarare att titta på olika faktorer som kan påverka relationen och rollfördelningen mellan 

artister och managers. Dock har vi självklart sett att vissa saker belysts som betydelsefulla av 

många av våra intervjupersoner och därmed kunnat dra slutsatsen att det är något som kan ha 

betydelse även för andra än just de managers och artister som vi har intervjuat. 
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2.3. Undersökningsdesign 
Från början var vår tanke att vi i uppsatsen skulle titta på specifika manager- och artistpar som 

specifika fall. Därför var vår ambition att genomföra en fallstudie. Gillham (2000) definierar 

ett fall som: 

 A unit of human activity embedded in a real world: 

 which can only be studied or understood in context; 

 which exists in the here and now; 

 that merges in with its context so that precise boundaries are difficult to draw. 

(Gillham 2000 s. 1) 

Relationen och rollfördelningen mellan artister och managers stämmer bra in på Gillhams alla 

punkter, och därför upplevde vi det som att en fallstudie skulle passa väldigt bra som metod 

för syftet med vår forskning. Evert Gummesson (2004) hävdar också att fallstudier fungerar 

bra när man ska studera komplexa fenomen, vilket vi anser att relationer är.  

En annan fördel med att använda fallstudien som undersökningsdesign var att den gick i linje 

med vår induktiva ansats. Gillham (2000) menar att ett karaktäriserande drag för en fallstudie 

är att forskaren inte startar sin undersökning förankrad i teorier. Han menar att en forskare 

inte kan veta vilka teorier som passar bäst in på empirin förrän empirin är insamlad och 

forskaren har förstått sammanhanget som den har tillkommit i. 

Eftersom det visade sig vara svårt att genomföra en forskning som tittade på specifika 

relationer
7
, och vår forskning istället har kommit att handla om hur managers och artister ser 

på relationen till sin motpart i allmänhet, så ser vi inte längre att vi når upp till alla kriterier 

som en fallstudie har. Samtidigt ser vi att alternativ till fallstudie, som till exempel Survey 

eller tvärsnittsdesign, inte heller uppnår kriterierna med vår forskning då en sådan studie 

handlar om att i hög grad kunna generalisera sina resultat (Bell 2007). Därför anser vi att vår 

forskning, även om den inte är en renodlad fallstudie, ändå innehåller många element från 

denna undersökningsdesign och därför går att relatera till vår forskning.  

2.4. Informationsinsamling 
Enligt Merriam (2009) kan data vara antingen i form av ord, vilket gör det till kvalitativ data, 

eller i form av siffror, vilket gör det till kvantitativ data. Eftersom vi genomfört en kvalitativ 

forskning är det också denna typ av data som vi har samlat in. Kvalitativ data kan, enligt 

Merriam (2009) samlas in genom till exempel intervjuer, observationer eller dokument. 

2.4.1. Primärdata och Sekundärdata 

Zikmund, Babin, Carr och Griffin (2010) hävdar att primärdata är sådan data som är insamlad 

specifikt för den pågående forskningen. Detta innebär att forskaren själv har samlat in data i 

avsikt att fylla sitt syfte. Primärdata kan till exempel samlas in genom intervjuer eller 

observationer. I detta arbete har vi valt att inte göra några observationer. Detta beror till stor 

del på att relationen mellan managers och artister är så pass omfattande att vi inte tror att vi 

                                                 
7
 Förklaringen till detta finner ni i kapitel 2.4.3 Urval och presentation av intervjupersoner. 
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skulle få se alla delar av den genom enbart observationer. Eftersom relationen består av två 

parter skulle det vara svårt att observera båda parter samtidigt, och att bara observera parterna 

när de var tillsammans skulle enbart visa oss en liten del av deras relation. 

Istället har vi baserat vår empiri främst på intervjuer. På det sättet kunde vi låta 

intervjupersonerna uttrycka sina egna erfarenheter och åsikter och ta upp de saker som de 

själva tyckte var relevanta och betydelsefulla för forskningens syfte. Samtidigt fick vi 

möjligheten att direkt ställa följdfrågor och få en bekräftelse på att vi uppfattat 

intervjupersonernas berättelser på rätt sätt. För att få en så mångsidig bild som möjligt har vi 

valt att intervjua både managers och artister.  

Enligt Zikmund et al. (2010) är sekundärdata sådan data som redan finns och har samlats in 

för att användas till något annat än just projektet som det nu används till. Detta kan vara i 

form av olika dokument, till exempel artiklar, böcker eller internetkällor. Vi har i vårt arbete 

använt oss av just sådana typer av dokument för att kunna få en bakgrund till och större 

förståelse för det vi ville undersöka. För att få en bild av hur managers framställs har vi till 

exempel läst artistbiografier som beskrev även relationen till artistens manager och sett på ett 

antal filmer där porträtteras. Detta har dock mest använts som inspiration snarare än fakta då 

vi ansåg dem vara av skönlitterär typ. Undantaget är dokumentären Anvil! The story of Anvil 

som vi tyckte visade upp en talande bild av vilken betydelse en bra manager (eller snarare 

avsaknaden av en) kan ha. Vi har dessutom använt oss av sekundärdata för att få en 

bakgrundsinformation om de personer vi skulle intervjua och deras företag eller band. Denna 

sekundärdata har främst bestått av biografier och företagsbeskrivningar på respektive persons, 

bands eller företags hemsida. 

2.4.2. Kvalitativa intervjuer 
För att samla in empiri till vår forskning har vi främst använt oss av intervjuer som 

insamlingsmetod. Vi utgick från vårt syfte och våra forskningsfrågor och ställde en mängd 

frågor till oss själva som vi ansåg var relevanta som delfrågor för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor och vårt syfte. Sedan delade vi in våra frågor i olika teman och lade upp en 

intervjumall. Kvale (1997) menar att syftet med att göra en kvalitativ forskningsintervju är att 

ta del av den intervjuades livsvärld. Seidman (2006) håller med om detta när han säger att 

tanken med en kvalitativ intervju inte är att få svar på specifika frågor utan att det istället 

handlar om att fånga in vad den intervjuade tycker är viktigt i sammanhanget. Därför valde vi 

att ta alla våra frågor och dela in dem under teman som vi snarare hade som samtalsämnen än 

som direkta frågor.  

Kylén (2004) säger att det är viktigt att i en kvalitativ forskning anpassa intervjumallarna efter 

de människor som ska intervjuas. Innan varje intervju läste vi på om den vi skulle intervjua 

för att på förhand kunna sätta oss in lite i den intervjuades livsvärld. Vi är medvetna om att 

detta kan ha påverkat våra frågor och att vi förmodligen hade ställt andra frågor och fått 

annorlunda svar om vi inte hade läst på om de intervjuades bakgrund. Samtidigt tror vi att vi 

har kunnat föra ett mer givande samtal med den vi har intervjuat då vi har kunnat följa upp 

saker de har sagt och kommit in på nya intressanta spår genom att känna till vad de tidigare 
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gjort i karriären. Vi upplevde dessutom att våra intervjupersoner uppskattade att vi kände till 

vilka de var, då det visade att vi var intresserade av vad de hade att berätta. Detta kan ha varit 

en orsak till att vi fick så ärliga svar och upplevde det som att intervjupersonerna kände sig 

trygga med att dela med sig av sina erfarenheter, funderingar och åsikter.   

Kylén (2004) menar vidare att man måste testa sig fram mellan intervjuer för att se vilka 

vägar som fungerar och vilka som inte fungerar för att kunna justera detta till nästa intervju. 

Detta är också något vi har jobbat med för att förfina vår intervjuteknik. Ju fler intervjuer vi 

gjorde, desto fler intressanta spår kom vi in på eftersom vi kunde fråga intervjupersonerna 

frågor som hade dykt upp under tidigare intervjuer och var saker vi själva inte hade tänkt på.  

Vårt mål var att enbart genomföra kvalitativa intervjuer, och under vår dialog med de 

personer vi ville intervjua jobbade vi väldigt hårt för att få till personliga möten. I ett fall var 

detta dock inte möjligt, då Mia Coldheart höll på med en skivinspelning och därför inte hade 

möjlighet att träffas. Denna intervju genomfördes därför istället via mail. Via mail har vi 

också efter våra intervjuer fått kompletterande svar på frågor som dykt upp under arbetets 

gång, bland annat genom att senare intervjuer har lyft fram intressanta frågor och funderingar.  

2.4.3. Urval och presentation av intervjupersoner 
Vår tanke var att försöka intervjua managers och artister som arbetade tillsammans, för att på 

så sätt kunna se samma relation ur två olika synvinklar. Eftersom det ofta är svårt att få 

kontakt direkt med artister valde vi därför att i början koncentrera oss på att kontakta 

managers. I vårt urval valde vi att enbart kontakta managers som har varit verksamma inom 

branschen under flera år och därmed har en stor erfarenhet av manageryrket och relationen till 

artister. Vi såg medvetet till att kontakta både managers som har egna managementbolag och 

managers som jobbar på större företag, för att kunna se om det fanns någon skillnad i sättet att 

jobba eller i synen på relationen till artisterna. Vi valde också att både kontakta managers som 

främst jobbar med artister som redan kommit en bit på vägen i sin karriär, och managers som 

snarare jobbar med att utveckla nya artister. Anledningen till detta var att vi ville veta om 

arbetsuppgifterna och relationen till artisten såg olika ut beroende på hur långt artisten 

kommit i sin karriär. Till vår stora glädje hade vi inte alls de accessproblem som vi hade varit 

oroliga över, utan vi fick snabbt många positiva svar från managers som gärna ville få vara en 

del av vår forskning. 

När det gällde artisterna försökte vi främst få kontakt med dem genom att fråga de managers 

vi skulle intervjua ifall någon av deras artister kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Orsaken till detta var just att vi ville prata med artister som jobbade med de managers vi hade 

intervjuat, och att vi såg detta som det enklaste sättet att få kontakt med artisterna. På detta 

sätt fick vi kontakt med tre artister. I övrigt visade det sig dock vara svårt att få till 

artistintervjuer eftersom de i många fall var på turné eller mitt inne i en skivinspelning. Därför 

valde vi att också kontakta artister som inte arbetade med de managers vi intervjuat, och på 

detta sätt fick vi kontakt med ytterligare en artist. Bland de artister vi intervjuat finns både 

soloartister och personer som är en del av ett band, och både nya artister och artister som varit 

i branschen under många år. 
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Det var också viktigt att de managers och artister vi valde ut så långt som möjligt jobbar 

professionellt med detta snarare än bara på hobbynivå. Detta beror på att vi tror att relationen 

mellan managers och artister är viktigare om båda parter försörjer sig på det än om det bara är 

en hobby som inte har någon större ekonomisk betydelse för de inblandade.  

Här är en presentation av de managers vi valt att intervjua: 

 Carolina Eriksson startade som 16-åring bandet Kents fanclub, och för henne fanns 

”inget annat alternativ” än att börja jobba i just musikbranschen. Detta har hon nu 

gjort i drygt 10 år och under den tiden har hon hunnit med att jobba både på 

musikförlag, bokningsbolaget United Stage, som A&R, som turnéagent och som 

manager bland annat på managementbolaget Hagenburg. Men sedan 2,5 år driver hon 

på heltid sitt eget företag Saturday Enterprise som är ett managementbolag där 

Carolina jobbar med ett 10-tal artister. 

 

 Morgan Johansson, i branschen mer känd som Mogge, startade tillsammans med två 

vänner bokningsbolaget Luger år 1991. I takt med att bolaget växte bestämde de sig 

för att starta företaget Moondog, som tillhörde Luger men som var ett renodlat 

managementbolag. Efter det jobbade Morgan av och till som både manager och bokare 

i båda bolagen beroende på var det fanns mest att göra. År 2008 blev både Luger och 

Moondog uppköpta av den internationella livepromotorn Live Nation, och efter det 

har Morgan jobbat som manager på heltid. 

 

 Tomas Jernberg sjöng i band och började ge ut skivor redan som 13-åring men 

startade snabbt en egen skivetikett eftersom han inte tyckte så mycket om att stå på 

scen själv. Han började då också skriva managementavtal med de artister han hjälpte, 

med viss hjälp från mentorer i form av mer erfarna managers. Han säger själv att han 

aldrig har haft ett ”riktigt jobb” trots att han har livnärt sig som manager i över 10 år 

och idag är chef för den nystartade managementavdelningen på Warner i Stockholm. 

 

 Sören Lindberg har jobbat i musikbranschen i drygt 20 år. Han har drivit en del 

musikklubbar i Stockholmstrakten och även varit turnéledare. Idag jobbar han som 

manager åt artisten Brian Robertson, men är vid sidan av detta även musiker och 

skivproducent. År 2008 startade han också managementbolaget Catapult tillsammans 

med Magnus Söderqvist. Catapult är i grunden ett renodlat managmentbolag, men 

utför även tjänster som musikförlag och framförallt artistutveckling och A&R. 

 

 Magnus Söderqvist har precis som Sören jobbat i musikbranschen i över 20 år. 

Magnus började med att jobba på olika skivbolag runt om i Stockholm. Han var 

huvudansvarig för uppstarten av musikbolaget Atenzia och har även jobbat på MTG 

med musikinnehavsfrågor. Magnus driver idag managementbolaget Catapult 

tillsammans med Sören Lindberg. 
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 Per Kviman startade skivbolaget Wire Records i början på 80-talet, som han drev 

fram till 1998 då han istället började jobba för det brittiska bolaget BMG. 2003 kom 

han dock tillbaka till Sverige för att starta sitt eget bolag Versity Music, som sedan 

2005 är ett rent managementbolag. Han har alltså lång erfarenhet från musikbranschen 

och har jobbat med många svenska artister, som till exempel Thåström, Backyard 

Babies, Takida, Watain, Teddybears och Melody Club. 

Här är en presentation av de artister vi valt att intervjua: 

 Adam Heldring har alltid spelat musik, och började själv arrangera musikevenemang 

i Eskilstuna där han växte upp. Eftersom han även gillade arbetet runtomkring en artist 

valde han att utbilda sig på Music Management på Högskolan i Kalmar. Hans band 

gled isär när han flyttade, men i Kalmar började han spela själv och utvecklade sitt 

artistskap. Han bestämde sig för att testa lyckan i USA, vilket gick bättre än han hade 

trott och sedan dess arbetar han heltid som artist. I augusti 2009 släpptes hans 

debutalbum Mount Foreverest. 

 

 Maja Alderin kommer ursprungligen från Malmö och spelade där som 17-åring i en 

duo. Då projektet rann ut i sanden flyttade hon till Stockholm för att kunna satsa på en 

solokarriär. Maja försöker spela så mycket som möjligt på olika ställen i Stockholm 

men har även spelat ibland annat Österrike, Kina och USA. Hon har varit förband åt 

artister som Veronica Maggio och fått med delar av sin musik i en reklam för Eniro. 

2010 släppte Maja sin första EP, The Darling EP. 

 

 Mia Coldheart har spelat gitarr i band sedan hon var 14 år. År 2000 blev hon gitarrist 

i Crucified Barbara, där hon sedan 2004 också är sångerska. Med Crucified Barbara 

har Mia spelat på klubbar och festivaler runt om i Europa och medverkat i radio och 

TV. Tillsammans med bandet uppträdde hon i melodifestivalen år 2010 med låten 

Heaven and Hell. Mia har också gjort en del gästmedverkanden utanför bandet. 

 

 Brian Robertson, kallad Robbo, kommer ursprungligen från Skottland och har nästan 

40 års erfarenhet som artist. Som 18-åring blev han medlem i Thin Lizzy, där han 

spelade gitarr till 1978. Efter detta bildade han bandet Wild Horses och spelade under 

några år i Motörhead. Idag är Robbo främst soloartist och gör en del 

gästmedverkanden med andra artister. Hans första soloalbum Diamonds and Dirt gavs 

ut i mars 2011.  

2.4.4. Genomförande av intervjuer 
Enligt Alvesson och Deetz (2000) har själva intervjusituationen en stor inverkan på de 

berättelser som intervjupersonerna delar med sig av. Detta innebär att den insamlade empirin 

kan vara påverkad av faktorer som var och hur intervjun gick till. Som ett exempel förklarar 

Alvesson och Deetz (2000) att framförallt personer på högre positioner ofta vågar svara mer 

fritt och öppet om de inte blir intervjuade på sitt kontor utan istället på ett mer neutralt ställe 

som en offentlig plats. Detta var något vi hade i åtanke när vi planerade våra intervjuer, men 
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samtidigt ville vi ta hänsyn till intervjupersonernas bekvämlighet och tidsbrist. Vi lät därför 

våra intervjupersoner själva välja plats för intervju. Av de managers vi intervjuade valde 

hälften att bli intervjuade på sin arbetsplats och hälften att istället bli intervjuade på café. Vi 

kommer här att presentera hur intervjusituationen såg ut vid alla våra intervjuer. 

Carolina Eriksson. Intervjun genomfördes på ett café i Stockholm. Det var en del störande 

ljud runtomkring från kaffemaskiner och övriga gäster, men samtidigt uppfattade vi att 

cafémiljön gav en naturlig samtalsmiljö. Inga avbrott skedde under intervjun och samtalet 

varade i ca en timme. När vi kom till caféet hade Carolina just haft möte med sin artist Maja 

Alderin. Maja var med under hela intervjun vilket kan ha påverkat Carolinas svar. Vi 

upplevde dock inte att Carolina på något sätt verkade besvärad över att behöva svara på våra 

frågor i Majas närvaro.  

Morgan Johansson. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på Lugers kontor i Stockholm 

och varade i ca en timme. Morgans telefon ringde en gång under intervjun, men då han snabbt 

avslutade samtalet och sedan fortsatte sin berättelse där han hade slutat störde det inte 

intervjun nämnvärt och vi upplevde inte att det på påverkade hans svar. Konferensrummet var 

stort och vid intervjun satt vi vid ett väldigt stort bord, vilket gjorde att vi blev placerade 

relativt långt ifrån Morgan. Bitvis blev det då lite svårt att hålla igång ett naturligt samtal, 

eftersom det inte kändes naturligt att sitta och prata på ett vardagligt sätt.  

Tomas Jernberg. Intervjun genomfördes på Tomas kontor på Warner i Stockholm. Intervjun 

flöt på bra och Tomas svarade på frågorna på ett avslappnat sätt vilket gjorde att samtalet 

kändes väldigt naturligt. Tomas kontor var trevligt och personligt vilket också bidrog till att 

samtalet flöt på utan problem.  Intervjun pågick i ca en timme och vi uppfattade inga störande 

moment under denna tid. 

Sören Lindberg och Magnus Söderqvist. Intervjun med Sören och Magnus genomfördes på 

deras önskan samtidigt, på ett café i Spånga. Cafémiljön gjorde att det blev en naturlig 

samtalsmiljö men det var en hög ljudnivå från övriga gäster, och då vi satt nära ingången och 

kassan passerade många personer vårt bord. Att vi genomförde en intervju med två personer 

kan samtidigt ha påverkat de svar vi fick. Vi upplevde dock att bådas åsikter fick komma fram 

då de inte höll med varandra i alla frågor och båda ville dela med sig av sin egen syn på 

ämnet. Intervjun varade i ca en och en halv timme, och förutom den något röriga miljön var 

det enda störningsmomentet att Magnus telefon ringde vid ett tillfälle.  

Per Kviman. Intervjun genomfördes i ett fikarum på Versitys kontor i Stockholm. Det 

förekom inga störande moment under intervjun och fikarummet bidrog till en avslappnad 

miljö att föra ett samtal i. Intervjun varade i ca en timme men hade nog kunnat bli längre om 

inte Per haft bråttom iväg på ett möte. Vi hann ändå gå igenom hela vår intervjumall och fick 

svar på de frågor vi ville. Dock hann vi inte med någon fortsatt diskussion efter att vi hade 

gått igenom intervjumallen vilket vid andra intervjutillfällen har gett en del intressanta tankar. 

Adam Heldring. Intervjun med Adam skedde på en hotellbar i Stockholm. Det var ett väldigt 

lugnt och trevligt ställe och ljudnivån runtomkring var inte störande. Vi upplevde att samtalet 
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flöt på väldigt bra och att Adam var mycket intresserad av vår forskning, vilket kan bero på 

att han själv har gått samma utbildning som vi gör. Intervjun varade i en timme och inga 

störande moment inträffade.  

Maja Alderin. Majas intervju skedde i två delar. Vi visste inte om att hon skulle vara med då 

vi intervjuade Carolina och hade därför inte förberett något intervjuunderlag att använda till 

artistintervjuer. Trots detta fick vi ut en hel del då Maja gärna delade med sig av sina tankar. 

Dock skulle hennes svar ha kunnat påverkas av att Carolina var närvarande, vilket vi hade i 

åtanke när vi skickade kompletterande frågor via mail. De svar vi fick in via mail var utförliga 

och stämde väl överens med vad hon berättade under intervjun med Carolina.  

Mia Coldheart. Mia hade tyvärr inte tid med varken ett personligt möte eller en 

telefonintervju, och därför genomfördes intervjun via mail. Svaren vi fick var informativa, 

men eftersom vi inte hade någon möjlighet att föra en dialog, ställa följdfrågor eller diskutera 

runt ämnena, och inte heller kunde lägga märke till hur hon reagerade på frågorna, kunde vi 

inte göra en lika djup tolkning som vid de övriga intervjuerna. 

Brian Robertson. Intervjun genomfördes på en krog i Spånga vilket inte var en ultimat miljö 

för att genomföra en intervju. Även Robbos manager Sören Lindberg medverkade vid 

intervjun, som snarare utvecklades till en form av interaktiv observation av hur relationen 

mellan en artist och en manager kan se ut. Samtalet pågick i ca en timme och det förekom 

många störande moment så som att Sörens telefon ringde och att andra personer på krogen 

kom fram för att säga hej till Robbo.  

2.5. Analys- och Tolkningsmetoder 
Repstad (2007) skriver om analysprocessen av data. Han menar att det är viktigt att forskarna 

hittar en balans mellan sina erfarenheter och sina fackkunskaper i området, samtidigt som de 

måste tvinga sig att vara fantasifulla och kreativa för att den producerade texten ska tala om så 

mycket som möjligt för läsaren. För att få ut mesta möjliga ur en intervju är det enligt Ödman 

(2004) viktigt att forskaren inte bara analyserar det som sägs ordagrant utan även tar 

handlingar, ansiktsuttryck och andra ickespråkliga handlingar i beaktande. Ödman (2004) 

menar vidare att genom att tolka det som sägs kan man även få fram det som inte sägs. 

Eftersom forskaren på sätt och vis tar tankarna från ägaren utan att ägaren själv har uttryckt 

dem så liknar Ödman (2004) tolkningen med att stjäla. Han poängterar att detta är en legitim 

stöld så länge den vi stjäl från är med på detta (vilket personen i de flesta fall är om han eller 

hon har tackat ja till att bli intervjuad). Men även om det är legitimt finns här en stor risk. 

Eftersom det inte är en exakt vetenskap att tolka människors svar måste forskaren se till att 

tankarna framställs på rätt sätt och inte blir förvrängda eller feltolkade. Repstad (2007) menar 

att det är ytterst viktigt att forskarna är medvetna om sina egna förutsättningar, så som 

värderingar, och att forskarna klargör dem för läsaren. Om forskaren bortser från sina 

värderingar finns risk för att texten inte alls berättar sanningen utan bara en blek bild av den. 

Repstad hävdar till och med att:  
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”I värsta fall kan en kvalitativ analys av värderingar berätta åtskilligt mer om 

forskarens värderingar än om de värden texten ger uttryck för.” (Repstad 2007 s. 

137). 

Att inte ha några förkunskaper i ämnet man studerar är ett bra sätt att undvika misstolkningar. 

Det ger också med största sannolikhet en mycket förutsättningslös empiriinsamling då 

forskaren inte har några förkunskaper i ämnet som kan störa den rena empirin. Detta är dock 

inte fallet för vår forskning. Vi hade redan en del förkunskaper i ämnet vilket medförde att vi 

behövde reflektera väldigt noga över vad som var våra värderingar och vad som var 

intervjupersonernas tankar och värderingar när vi tolkade empirin. Att ha förkunskaper är 

dock inte enbart negativt. Ödman (2004) menar att förståelse är kontextberoende, om vi inte 

känner till sammanhanget som empirin kommer ifrån kommer vi inte heller förstå empirin. 

Att vi har förkunskaper har alltså sparat mycket tid i vårt analysarbete, men medfört att vi har 

varit tvungna att vara extra noga med att skilja på våra egna och våra intervjupersoners 

värderingar och tankar.  

De svar vi har fått från våra intervjupersoner har vi försökt sätta in i intervjupersonernas 

livsvärld. Vi har tittat på intervjupersonernas bakgrund för att se om det finns någonting där 

som ytterligare kan förklara deras åsikter och tankar och vad som ligger bakom deras 

uttalanden.  Vi har inte heller enbart lyssnat på vad som har sagt under intervjuerna utan även 

lyssnat på hur det har sagts. Vi har försökt avläsa våra intervjupersoners känslomässiga 

uttryck när de har pratat om saker. I vår presenterade analys har vi försökt vara väldigt tydliga 

med vad som är våra tolkningar och försökt beskriva varför vi tolkar som vi gör.  

2.6. Forskningens kvalitet 
För att syftet med en forskning ska kunna uppnås måste läsarna kunna lita på att det som 

forskningen kommer fram till är riktigt. Detta är dock inte alltid så lätt att uppnå. Flick (1998) 

påstår nämligen att en kvalitativ forskning alltid kommer att bli påverkad av forskarens egna 

tankar eller åsikter om vilka delar av empirin som är intressanta att ta med och hur de bör 

tolkas. Denscombe (2009) hävdar att forskaren måste visa att resultaten är värda att tro på. 

Även om resultaten i en kvalitativ forskning alltid till viss del kommer vara påverkade av 

forskaren, är det alltså viktigt att så långt som möjligt försöka skapa kvalitet och tillförlitlighet 

i forskningen. Enligt Gummesson (2004) är det viktigt att säkra kvaliteten på forskningen 

under arbetets gång. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är tre kriterier som används 

för att mäta detta.  

Gummesson (2000) menar att validitet handlar om huruvida forskaren har valt rätt metod för 

att kunna undersöka just det som var planerat att undersökas. Denscombe (2009) preciserar 

detta ytterligare när han säger att validiteten är beroende av ifall forskaren har samlat in 

lämplig empiri för att kunna undersöka sitt ämne, och ifall empirin har blivit insamlad på rätt 

sätt. Gummesson (2000) hävdar också att för att kunna undersöka just det som man vill 

undersöka så är det viktigt att empirin och teorin stämmer väl överens, alltså att man valt ut 

teorier som på ett naturligt sätt kan kopplas till empirin. För att öka validiteten i vår uppsats 

har vi använt oss av teorier från flera olika vetenskapliga källor som tillsammans kompletterar 
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varandra för att täcka in vårt forskningsområde på ett så bra sätt som möjligt. Eftersom vi tror 

att intervjuer med managers och artister är det bästa sättet att undersöka relationen och 

rollfördelningen dem emellan har vi också försökt göra ett så genomtänkt val av respondenter 

som möjligt
8
. Som Denscombe (2009) påpekade är det också viktigt att empirin samlas in på 

rätt sätt. Vi har därför lagt ner mycket tid på att utforma vårt intervjuunderlag
9
 på ett så bra 

sätt som möjligt för att säkerställa att vår metod inte påverkar uppsatsens validitet på ett 

negativt sätt. 

Reliabilitet handlar om huruvida forskningen har gjorts på ett tillförlitligt sätt eller inte (Patel 

& Davidsson 2011). Gummesson (2000) förklarar att reliabilitet innebär att om flera forskare 

skulle undersöka samma sak med samma syfte, så ska de kunna nå fram till samma resultat. 

Denscombe (2009) säger att det handlar om hur neutral metoden är och huruvida det skulle ge 

ett konsekvent resultat om man använde samma metod vid flera olika tillfällen. Bryman och 

Bell (2005) hävdar dock att det kan vara svårt att ha en hög reliabilitet i en kvalitativ 

forskning. Eftersom världen ständigt förändras kan det vara svårt att uppfylla forskningens 

syfte om man samtidigt kräver att en senare forskning ska kunna nå fram till samma resultat. 

Flick (1998) framhåller att kvalitativa forskare istället bör se till att dokumentera och redogöra 

för alla delar i forskningen. På detta sätt kan andra senare granska detta för att se om 

forskningen kan uppfattas som tillförlitlig eller inte och dessutom få en förståelse för varför 

resultaten blev som de blev. För att säkerställa reliabiliteten i vår uppsats har vi därför, 

förutom att beskriva hur vi gjorde vårt urval och hur vi utformade intervjuunderlaget, också 

redogjort för hur själva intervjuerna gått till
10

 och hur vi har gått till väga för att analysera och 

tolka den insamlade empirin
11

. Vi har också, med tillåtelse av våra intervjupersoner, spelat in 

alla intervjuer vi gjort. 

Denscombe (2009) förklarar att generaliserbarhet handlar om huruvida de resultat som 

forskningen leder fram till är gällande i flera liknande fall än just det som undersökts. 

Generaliserbarhet innebär alltså att det är möjligt att applicera resultaten eller de teorier som 

empirin leder fram till på mer än bara något eller några specifika fall. Schofield (2000) skriver 

att generaliserbarhet tidigare inte setts som speciellt viktigt eller ens möjligt att genomföra 

inom kvalitativa studier, men att detta håller på att ändras i och med att allt fler forskare börjar 

försöka strukturera även kvalitativa studier på ett sätt som ska öka möjligheterna för att kunna 

applicera resultaten på andra liknande situationer. Vi har, som vi tidigare nämnt, inte haft som 

mål att kunna generalisera de resultat vi fått fram av vår forskning. För att öka trovärdigheten 

i vår uppsats har vi ändå försökt se vilka delar av empirin som är specifika för ett specifikt fall 

och vilka delar som kan ses som någonting mer generaliserbart. 

Att säkerställa en så god kvalitet som möjligt på sin forskning kan vara svårt, och detta 

speciellt om forskningen görs med en kvalitativ metod. Merriam (1994) påpekar att det är 

viktigt att vara medveten och uppmärksam på hur empirin har samlats in, analyserats och 

                                                 
8
 Detta beskriver vi i kapitel 2.4.3. Urval och presentation av intervjupersoner. 

9
 Se kapitel 2.4.2 Kvalitativa intervjuer. 

10
 Se kapitel 2.4.4. Genomförande av intervjuer. 

11
 Se kapitel 2.5. Analys- och Tolkningsmetoder. 
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tolkats. Vi är därför medvetna om att det är viktigt att inte bara se till att rätt empiri samlas in 

på rätt sätt, utan också att vi måste tänka på hur vi analyserar och tolkar den empiri vi samlar 

in. Nylén (2005) hävdar även att det sätt som man presenterar sin empiri på påverkar hur 

forskningens trovärdighet kommer att uppfattas. Eftersom vi har presenterat och analyserat 

vår empiri uppdelat på sex olika teman är vi medvetna om att uppsatsens trovärdighet kan ha 

påverkats av detta. Valet att lägga upp presentationen av vår insamlade empiri och vår analys 

på detta sätt grundade sig dock i att vi hade en så pass stor mängd empiri som hade varit 

mycket svår att transkribera. Våra intervjuer blev långa och eftersom vi lät intervjupersonerna 

prata om det de själva fann intressant hoppade de ofta fram och tillbaka mellan olika ämnen. I 

de fall fler personer deltog vid intervjun pratade intervjupersonerna då och då i munnen på 

varandra. Vi såg därför att uppsatsens läsbarhet hade påverkats på ett väldigt negativt sätt om 

vi hade försökt presentera transkriberade versioner av intervjuerna. Istället har vi lagt tid på 

att noga lyssna igenom inspelningarna på intervjuerna för att höra vilka ämnen som 

intervjupersonerna lyfter fram som allra viktigast. Dessa ämnen har sedan fått ligga till grund 

för de sex teman som vi använt i vår presentation. 
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3. TEORI 
I detta kapitel kommer vi att presentera teorier inom de områden som vi anser vara relevanta 

för vår forskning. Vi vill börja med att diskutera begrepp som kan förknippas med artistskapet 

då vi anser att detta är centralt för managerns yrkesroll och relation till artisterna. Vi anser 

att relationen mellan en managers och deras artister kan ses som en relation mellan en 

arbetsgivare och en anställd då artisten anställer eller anlitar managern för att få ett jobb 

gjort. Samtidigt vill vi hävda att relationen också kan ses som en relation mellan en säljare 

och en kund, då managern erbjuder artisten en tjänst som artisten väljer att konsumera. För 

att i följande kapitel kunna diskutera och skapa en förståelse för managerns roll och 

relationen till artisterna kommer vi därför att presentera teorier som kan förknippas med och 

skapa en förståelse för begreppen arbetsgivare och anställd respektive kund och säljare. 

___________________________________________________________________________ 

3.1. Artistskapet 

3.1.1. Kreativitet 
Kreativitet är ett väldigt stort begrepp som används vid många tillfällen och i olika syften. Vi 

tycker därför att det är relevant att föra en diskussion om ämnet, speciellt som det har visat sig 

att begreppet är en viktig del av det vi med vår forskning avsett att undersöka. I 

Nationalencyklopedin definieras kreativitet som ”Förmåga till nyskapande, till frigörelse för 

etablerade perspektiv”. Bilton (2007), som har skrivit boken Management and Creativity, 

utvecklar detta lite och skriver att det finns två grundläggande förutsättningar för kreativitet. 

Den första förutsättningen är att man måste kunna avvika från de konventionella mönstren 

som finns i samhället. Den andra förutsättningen är att den som vill vara kreativ får tid och 

plats för att få göra det den vill göra. Mamykina, Candy och Edmonds (2002) utvecklar detta 

ytterligare när de menar att forskning på kreativitet tar upp den enskilda individen och 

individens kognitiva processer för mycket. De menar att är mer komplicerat än så, och att 

faktorer som social interaktion och samarbete har en väldigt stor betydelse för det kreativa 

arbetet. Detta ser vi som väldigt intressant då relationen mellan managers och artister består 

av både interaktion och samarbete. 

Det kreativa arbetet i en artists karriär ser ganska olika ut från artist till artist. För många 

artister består en stor del av det kreativa arbetet av att skapa sin musik, men det finns även 

många artister som inte själva skapar den musik de framför. Det kreativa ligger i att hitta sätt 

som gör publiken intresserad av artistens arbete. Om artisten skriver sin egen musik är det 

ofta artistens låtar som står i centrum och om artisten framför andras låtar är det ofta själva 

framförandet som står i centrum. Oftast är det en kombination av de båda. Men det kreativa 

arbetet tar inte slut vid det musikaliska. Visserligen är musiken en viktig del för att kunna 

underhålla publiken, men en artist består av mycket mer än sin musik. Cynthia Fuchs (1999), 

som skrivit om hur det visuella påverkar publikens uppfattning av en artist, hävdar att artister 

inte bara behöver skapa sin musik utan också skapa sig själva. Artistens image, sätt att 

framföra musiken, uttalanden och bilder i media spelar alla en stor roll för hur publiken 

kommer att uppfatta artisten och det ligger mycket kreativt arbete bakom allt detta. 
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3.1.2. Affärssidan 
Som vi tidigare skrivit består en artists karriär förutom den kreativa biten även av en 

affärsmässig del. En vanlig syn inom området arts management, ett forskningsområde som 

belyser hur estetisk verksamhet går ihop med managementteori och ekonomiska mål, är att 

den kreativa sidan och den affärsmässiga ofta kan komma i konflikt med varandra. En av de 

första som skrev om detta var Ichak Adizes (1975) där han beskriver att det uppstår en 

konflikt när man försöker blanda estetisk verksamhet med ekonomiska intressen då de båda 

verksamheterna inte har samma mål. Han menar att estetiska mål uppfyller ett syfte i sig självt 

medan ekonomiska går ut på att få ut så mycket pengar som möjligt. Eftersom artisters karriär 

består av båda dessa delar menar Kubacki och Croft (2005), som båda är föreläsare inom 

marknadsföring med inriktning på musikindustrin, att en artists karriär blir högst 

problematisk. De menar att många artister inte är intresserade av att hålla på med de bitarna 

av artistskapet som inte är konstnärliga då artisterna anser att dessa delar dödar kreativiteten. 

Byrnes (2003), som är forskare och föreläsare inom arts management, håller med om detta. 

Han menar att de som håller på med kreativt arbete måste få hålla på med varierande 

uppgifter och inte fastna i dagliga rutiner, då de dagliga rutinerna enligt honom omedelbart 

släcker kreativitetens låga.  

Inom arts management-teorin hävdas alltså att de kreativa och de affärsmässiga delarna inte är 

så lätta att kombinera. Vi har tidigare diskuterat den kreativa sidan
12

, men vad handlar den 

affärsmässiga sidan av ett artistkap om? Lite förenklat kan vi förklara det som att affärssidan 

består av de delar som inte tillhör de kreativa. Det är alla uppgifter som måste skötas runt 

omkring artistskapet för att artistens kreativa arbete ska kunna synas utåt. Det är allt från 

bokning av liveframföranden till marknadsföringskampanjer och planering av intervjuer. Alla 

de här uppgifterna är uppdelade mellan en mängd olika intressenter i musikindustrin, från 

skivbolag och bokningsbolag till musikförlag och pr-byråer. (Passman 2008) Eftersom det 

finns så många intressenter runt en artist, och många artister saknar intresset att ta hand om de 

affärsmässiga delarna av karriären, finns managern där för att hjälpa artisten med artistens 

egna mål och se till att artisten får en så bra karriär som möjligt (Allen 2007). 

3.1.3. Do-it-yourself 
D.I.Y-kulturen utvecklades enligt Paul G. Allen (2010) ursprungligen från punken. Tanken 

var att man skulle klara sig själv så långt som möjligt och samtidigt kunna vara kreativ. 

Cardew et al. (2005) hävdar att det finns två stora skillnader mellan dagens D.I.Y-kultur och 

den man kunde se i slutet av 70-talet, nämligen teknologi och ekonomi. De förklarar att den 

teknologiska utvecklingen gjort att artister idag har verktyg för att kunna göra saker själva 

som artister på 70-talet inte hade. Den ekonomiska skillnaden förklarar Cardew et al. (2005) 

med att bland annat piratkopiering gjort det betydligt svårare för till exempel skivbolagen, 

vilket gjort att lika många artister inte längre får skivkontrakt. Därmed hävdar de att artister 

snarast blir tvingade att göra saker själva istället. 

Sångaren Justin Schlosberg (2005) hävdar i en artikel i tidningen Music Week att D.I.Y 

handlar om att göra så mycket som möjligt själv så att man slipper betala för mer än vad man 

                                                 
12

 Se kapitel 3.1.1. Kreativitet. 
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verkligen behöver. Han tycker att en stor fördel med D.I.Y är att man inte behöver 

kompromissa eftersom man inte blir lika beroende av andra aktörer. Vi tycker att detta är 

intressant då just beroendefrågan ofta dykt upp under vår empiriinsamling. Webb (2005) 

hävdar dock att det fick en gräns för hur långt en artist kan komma i sin karriär utan att få 

hjälp av andra personer. Detta tyder på att det fortfarande finns ett visst beroende kvar för de 

artister som vill kunna nå längre i sin karriär. 

3.1.4. Gatekeeper 
Som ordet ”gatekeeper” avslöjar så symboliserar begreppet någon som ”vaktar en dörr”. 

Bakom dörren finns vägen till de mål man vill uppnå, men för att ta sig fram till målen måste 

man komma förbi dörrvakten först. Detta metaforiska begrepp används inom musikindustrin 

för att beskriva de personer som kan påverka andra aktörers möjligheter att nå sina mål, vilket 

gör att det känns mycket relevant för vår forskning. Allen definierar en gatekeeper som: 

”Someone who has the ability to say yes or no regarding providing access to key 

career resources” (Allen 2007 s.264). 

I en artistkarriär finns väldigt många gatekeepers. Burnett menar att de som traditionellt sett 

varit den största gatekeepern i artistens karriär har varit massmedia, och då i synnerhet radio.  

”The importance of the mass media gatekeepers should not be underestimated for 

they make the ‟key‟ decisions and the public‟s own options are limited by these 

decisions as people can only „want‟ from amongst what they can get” (Burnett 

1996 s.82). 

Detta innebär att det har varit massmedia som har avgjort vilken musik som har kunnat nå ut 

till en publik. För att lyckas med sin karriär har det varit helt avgörande för artister att 

massmedia visat ett intresse för dem. Vi kan dock se att det på grund av den tekniska 

utvecklingen inte riktigt ser ut så här längre. Även om massmedia fortfarande kan ha en stor 

betydelse för artistens karriär så finns nu förutom radio och TV fler kanaler att nå ut genom. I 

dag kan vem som helst lägga upp sin musik på Last FM eller sin musikvideo på Youtube. 

Enlig Allen (2007) har även managern haft en betydande gatekeeper-funktion då managerns 

jobb har involverat ett stor kontaktnät som artister har varit beroende av att få ta del av för att 

lyckas i sin karriär. Även managerns gatekeeper-funktion har dock minskat en del i och med 

att internet har öppnat upp samhället. De kontaktuppgifter som bara managern förut hade är 

nu ofta lätta att hitta via internet. Dock har managern fortfarande en viktig funktion då 

managern ofta har byggt upp en personlig kontakt med sitt kontaktnät och har lagt ner tid på 

att lära känna många människor personligen. 

3.2. Arbetsgivare och Anställda 

3.2.1. Arbetsfördelning och specialisering 
En av de tidigaste forskarna att skriva om arbetsfördelning var Adam Smith, som såg att man 

genom att dela upp arbetet i flera mindre moment kunde öka produktiviteten och höja 

intäkterna för företag. Det finns ett välkänt exempel där Adam Smith räknade ut att en 
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knappnålstillverkare som inte var specialiserad kunde öka produktiviteten från 20 nålar per 

dag till 48 000 nålar per dag genom att fördela arbetet och specialisera arbetarna. (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre 2006) 

Senare skrev även Fayol (1916: 2007) om arbetsfördelning. Han menar att människor har 

olika intressen och är bra på olika saker, och att arbetsfördelning därför är en naturlig del av 

människans tillvaro och ett befogat arbetsätt. I Fayols (1916: 2007) mening så handlar 

arbetsfördelning om att producera mer och bättre utifrån samma ansträngning. Detta uppnås 

genom att låta varje individ bara göra en sak. Efter ett tag blir individen expert på just det 

momentet och kan jobba snabbare vilket leder till att företaget sparar tid och pengar.  

Adam Smith var aktiv under industrialiseringen och Henri Fayol var verksam inom 

gruvverksamhet. Eftersom vi i vår forskning inte tittar på en verksamhet som tillhör den 

industriella verksamheten (i den bemärkelsen som Smith och Fayol talar om) så är inte Smiths 

och Fayols arbetsfördelning helt applicerbar på relationen mellan artister och managers. 

Visserligen ser vi tydligt att uppdelningen av arbetet mellan artister och managers har att göra 

med att parterna har olika kompetens och kan prestera bättre tillsammans. Men deras 

kompetens kommer inte av att de upprepar samma moment hela tiden, utan snarare tvärt om. 

Som Bilton (2007) skriver så är upprepande arbete något som hämmar kreativiteten vilket 

vore ödesdigert för en artistkarriär. Och för att kunna jobba med affärssidan måste både 

managern och artisten vara flexibla och samarbeta med många olika intressenter och försöka 

skapa dynamik med många olika parter. Det medför att det inte går att säga exakt hur 

managern och artisten ska sköta sitt arbete, då förutsättningarna kan vara väldigt olika 

beroende på vilken situation de ställs inför. Därför sker specialiseringen av managerns och 

artistens arbete inte på det sätt som Fayol och Smith talar om. Genom att hela tiden möta nya 

problem och förutsättningar blir snarare managern och artisten med tiden mer specialiserade 

eftersom de har större erfarenhet om hur man sköter saker på olika sätt beroende på 

förutsättningarna. Detta gäller naturligtvis inte bara artister och managers, det finns en mängd 

yrken där specialkunskap och spetskompetens inte går att nå genom att repetera samma 

moment hela tiden. I modernare termer används specialisering på ett annat sätt, genom att 

samla kunskap och specialisering i team (Bakka et. al. 2006). 

Tanken med att sätt ihop ett team är att de som finns med i gruppen ska bidra med sin 

specifika kunskap och tillsammans kunna bilda en elitgrupp med kunskap. Medlemmarna i 

teamet jobbar alla mot ett gemensamt mål och genom att vara specialiserade på varsitt område 

kan de gemensamt prestera bättre än vad de hade gjort ensamma (Bakka et. al. 2006). Dock 

brukar målet med att sätta ihop team vara att lösa ett problem eller utföra en specifik uppgift, 

och sedan brukar teamet upplösas (Larsen 2003). Så även om vi ser att artisten och managern 

på många sätt liknar ett team så skiljer det sig även en del. Förvisso är relationen 

tidsbegränsad i den mån att det står i managementkontraktet hur länge parterna är bundna till 

varandra, men många av de vi har intervjuat menar att tanken är att relationen ska vara så 

länge som den fungerar, det har inte så mycket med vad det står i kontraktet att göra. 

Relationen finns inte heller till för att lösa en specifik uppgift eller ett problem. Förvisso sätter 
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managern och artisten upp mål som de vill klara av, men när de målen är uppnådda så 

avslutas inte samarbetet utan nya mål sätts istället upp.  

3.2.2. Makt 
Maktteori kommer i väldigt många olika versioner. Palmer och Hardy (2000 s.73) skriver att:  

”The traditional debate concerning power revolves around deciding what it is”.  

Palmer och Hardy skriver i sin bok Thinking about management om synsättet “the managerial 

approaches to power”. I det synsättet är makt en väldigt användbar resurs om det är cheferna 

som besitter den, men ett hot mot organisationen om det är arbetarna som har den. Makten ska 

användas för att driva igenom förändringar i organisationen och styra organisationen i rätt 

riktning (Palmer & Hardy, 2000).  

Men var kommer makten ifrån? Palmer och Hardy (2000) räknar upp ett antal källor som ger 

ledaren makt. Den första källan vi väljer att ta upp kallar de för trovärdighet och handlar om 

att någon har makt för att den tidigare har presterat bra och uppnått sina mål. Nästa källa vi 

väljer att ta upp är expertkunskap. Den handlar om att någon har makt för att den har 

expertkunskap inom ett visst område och därför kan saker som andra inte kan. Den tredje 

källan vi väljer att ta upp är information. Den här källan handlar om att den person som 

förmedlar och sprider information mellan två aktörer får makt eftersom båda aktörerna 

behöver informationen. Den sista källan till makt vi vill ta upp kallas för viktiga kontakter. 

Här handlar det om att den som sitter på ett kontaktnät till en mängd viktiga människor har 

makt gentemot de människor som saknar, men vill komma i kontakt med, de viktiga 

kontakterna. Vi ser här en tydlig koppling mellan begreppet ”gatekeeper”
13

 och viktiga 

kontakter som en källa till makt. Eftersom det i relationen mellan managers och artister kan 

vara otydligt att se vem det är som ska bestämma tycker vi att det är relevant att titta på olika 

källor till makt. 

Jackson och Carter (2002) har ett lite annorlunda synsätt på vad makt är. De delar upp det 

som vanligtvis kallas för makt i två delar, förutom maktdelen består också begreppet av 

auktoritet. Auktoritet kopplar de samman med det som Weber (1924:2007) menar är den 

legitimerade makt som chefer behöver ha inom en organisation för att få någon att göra något 

längre ner i hierarkin i syfte att uppnå organisationens målsättning. Makt menar de är när 

människor kan få andra att göra som de vill oberoende av om det bidrar till organisationens 

mål eller inte.  

3.2.3. Kreativt ledarskap 
Bolman och Deal (2003) menar att de flesta ledarskapsteorier fokuserar för mycket på ledaren 

och hur ledaren ska göra och vara för att vara en bra ledare. De menar att ledarskap inte bara 

handlar om ledarens sätt att agera och vara utan att ledarskap är kontextberoende. Det är inte 

en envägsprocess där ledaren utövar sitt ledarskap utan någon yttre påverkan utan en 

tvåvägsprocess som hela tiden sker mellan ledare och ledda. Vidare menar de att ledaren både 
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formar och formas av de intressenter som ledaren företräder. Därför handlar inte ledarskap 

enbart om vad ledaren gör, utan även om vad som händer i relationen mellan ledaren och de 

ledda. Det här synsättet är intressant i vår forskning eftersom vi tittar väldigt mycket på just 

relationen mellan managers och artister.  

Zollitsch (2003) skriver att en professionell relation med en kreatör skiljer sig en del från 

andra professionella relationer då han ser den som mer känslosam. Om relationen inte känns 

rätt så kommer relationen inte fungera. I en ”vanlig” professionell relation kan det fungera 

ändå, då han menar att i vanliga professionella relationer kan man sätta sig över skillnader i 

personlighet och värderingar om det finns en konkret arbetsuppgift som båda parterna jobbar 

för och får ut något av. Zollitsch (2003) menar vidare att en bra relation till en kreativ person 

bygger på tre saker: tillit, respekt och glädje. 

Tillit: 

Zollitsch (2003) hävdar att den viktigaste faktorn för att få en relation till en kreativ person att 

fungera är tillit. Tillit byggs upp genom att vara öppen, erkänna sina misstag och inte dölja 

saker för varandra. Om man ger ett löfte måste man också hålla det annars kommer tilliten 

falla ihop, menar han. Finns det bara tillit så kommer det att överbygga missförstånd och 

konflikter eftersom båda parterna vet att ingen av dem menar något illa (Zollitsch 2003). 

Respekt: 

Det andra nyckelordet i att få relationen att fungera så bra som möjligt menar Zollitsch (2003) 

är respekt. Han säger att det inte alltid är bäst att hålla med sin kreatör i alla frågor. Kreatören 

måste respektera de krav som en exempelvis en manager ställer på artisten för att relationen 

inte ska blir alltför ensidig. Samtidigt måste naturligtvis managern också respektera kreatören. 

Zollitsch använder metaforen att kreatören ska behandlas som ett barn.  

”Barnet måste respektera dig, du måste sätta gränser men du måste också 

respektera barnet och ge frihet att utvecklas och upptäcka nya saker” (Zollitsch 

2003, s.152) 

Glädje: 

Zollitsch (2003)  menar att en grundpelare i alla relationer till kreatörer är att det finns glädje 

mellan parterna. Han menar att det är värt att lägga några timmar extra av sina möten på att 

bara ha roligt i varandras sällskap. Om det finns glädje i relationen så är det lättare att jobba 

tillsammans och de förlorade timmarna tas snabbt igen.   

Förutom de här punkterna hävdar Byrnes (2003) att det är viktigt att de som jobbar med att 

stödja kreativa människor hela tiden uppmuntrar och stödjer det kreativa arbetet. Han menar 

att om en ledare försöker driva en organisation som håller på med kreativt arbete på samma 

sätt som man leder en ”vanlig” organisation skulle det sluta i kreativ katastrof. En ledare 

måste se till att den kreativa processen får utrymme och att den kreativa människan har rätt 

förutsättningar för att kunna vara kreativ. Vi ser här en tydlig koppling till vår forskning då 

arbetsfördelningen mellan en artist och en manager ofta går ut på att artisten ska få utrymme 

att vara kreativ. 
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3.3. Säljare och Kunder 

3.3.1. Skräddarsydda lösningar 
Grönroos (2008) hävdar att eftersom olika kunder har olika önskemål och behov så är det 

svårt för säljare att hjälpa alla sina kunder på samma sätt. Har man många kunder måste man 

därför dela in potentiella kunder i olika segment och utifrån dessa välja ut sin målgrupp. Med 

tanke på att managers jobbar med ett ganska begränsat antal artister samtidigt har de inget 

behov av att dela in sina potentiella kunder i olika segment, även om managers i vissa fall 

enbart jobbar med artister inom en bestämd genre och därmed kan sägas ha en specifik 

målgrupp. Men oavsett om säljaren har många kunder eller inte så hävdar Grönroos (2008) att 

kunderna inte vill bli behandlade som en del av ett segment, utan som individer som blir 

erbjudna lösningar som är anpassade specifikt efter deras önskemål. Enligt Ford, Gadde, 

Håkansson och Snehota (2003) kan dessa anpassningar göras på flera olika sätt och beröra 

olika delar av erbjudandet, som till exempel själva varan eller tjänsten, distribution eller 

rådgivning. Detta gör att det kan gå att skapa skräddarsydda lösningar till flera kunder utan att 

behöva ändra på alla delar av tjänsten som man erbjuder. Ford et al. (2006) påpekar dock att 

säljare måste hitta en balans mellan att skräddarsy och att standardisera sina erbjudanden. 

Även om kunderna gärna vill ha skräddarsydda lösningar så är detta något som kan bli väldigt 

dyrt för säljaren eftersom varje anpassning ofta kostar mycket pengar. Denna extrasumma 

kommer i slutändan att behöva betalas av kunden, vilket gör att en skräddarsydd lösning 

kanske ändå inte alltid är det bästa alternativet. En artist som egentligen vill få åka på en egen 

turné kanske till exempel i slutändan tjänar mer på att åka på en gemensam turné med en 

annan artist om det sparar mycket pengar. Ford et al. (2006) förklarar också att anpassningar 

ofta kräver att kunden och säljaren har en närmare relation till varandra då säljaren måste veta 

vad just denna kund har för önskemål. Och även om kunderna vill ha skräddarsydda lösningar 

är det inte alltid de vill ha denna närmare relation, eftersom det då blir svårare att istället välja 

ett annat alternativ. 

3.3.2. Kunden som aktiv medaktör 

Gummesson (2008) hävdar att kunden är medproducent till den tjänst som han eller hon 

utnyttjar. Traditionellt har man bara sett kunden som den som konsumerar det som säljaren 

producerar, men detta perspektiv fungerar inte lika bra i tjänstesektorer där kunden själv har 

möjligheten att öka värdet i tjänsten. Ford et al. (2003) är också inne på detta när de säger att 

kunden och säljaren ofta utformar säljarens erbjudande tillsammans, vilket vi sett tydliga 

exempel på när vi i vår forskning tittat på relationen mellan managers och artister. Enligt 

Grönroos (2008) påverkar kunden själv hur tjänsten kommer att upplevas, och är därför också 

med och skapar tjänstens värde. Detta innebär att kunden kan antingen förbättra eller försämra 

tjänsten genom sin medverkan.  

Gummesson (2008) hävdar också att kunden inte bara har rollen som medproducent till 

tjänsten, utan också medverkar på andra sätt. Ett exempel är att kunden ofta är den som styr 

över serviceprocessen och bestämmer hur tjänsten ska produceras, levereras och säljas. Vi ser 

här en tydlig koppling till uttrycket ”he who pays the piper calls the tune”, det vill säga att den 

som betalar för en tjänst också har makt att bestämma över den. Ett annat exempel är att 



”Med hjärta, själ och öron” – en kandidatuppsats om managerns roll och relation till artister. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
35 

 

kunden ibland bidrar med kunskap som används för att förbättra tjänsten, till exempel genom 

att ha bättre kunskaper än säljaren om hur den egna verksamheten fungerar eller vilka behov 

som finns. Detta är exempelvis fallet om en artist känner till sina fans bättre än vad managern 

gör, och förmedlar denna kunskap till managern för att managern ska kunna anpassa sitt 

arbete efter detta. Enligt Ford et al. (2003) måste kunden ibland också anpassa sig efter 

säljaren för att få ut så mycket som möjligt av tjänsten. Vi tror till exempel att artister ofta kan 

behöva anpassa sig efter managerns schema om managern arbetar med flera artister samtidigt 

och har mycket att göra. För att nå bästa möjliga resultat är det enligt Grönroos (2008) viktigt 

att kunden är medveten om vilken roll han eller hon har och hur denna medverkan kan 

påverka tjänsten. 

Normann (2000) beskriver olika former av kunddeltagande. En av dessa är den fysiska 

medverkan, det vill säga att kunden finns på plats, rör sig och agerar. När en artist genomför 

en intervju som managern bokat in i hopp att det ska hjälpa artistens karriär skulle vi tolka det 

som en fysisk medverkan. En annan form av kunddeltagande är den intellektuella medverkan, 

vilket också Gummesson (2008) beskrev, nämligen att kunden bidrar med sin kunskap. Den 

tredje formen är den emotionella medverkan som berör kundens känslor och vilja att engagera 

sig. Enligt Normann (2000) är möjligheten att göra kunden nöjd ofta helt beroende av 

säljarens förmåga att involvera kunderna emotionellt. I fallet med managers och artister tolkar 

vi det som att artisten själv måste ha en vilja att bygga upp en karriär och att managern inte 

kan göra artisten nöjd ifall artisten inte är engagerad i att nå de uppsatta målen. 

3.3.3. Värdeskapande 
O’Cass och Ngo (2011) hävdar att det för alla typer av företag är mycket viktigt att ta reda på 

vad det är som ger deras kunder ett värde, och att sedan skapa detta värde åt dem. Enligt 

Grönroos (2008) är inte kunder intresserade av att köpa varor eller tjänster utan istället är de 

intresserade av det värde som det de köper kan ge dem. Vi tolkar detta som att artister kanske 

inte är intresserade av att betala för att någon ska sköta affärssidan av artistskapet åt dem, utan 

snarare är beredda att betala för att själva få tiden att vara kreativa. Vidare förklarar Grönroos 

(2008) att säljarens erbjudande ger kunderna en service, och att vilket värde kunderna får av 

erbjudandet är beroende av vilken service kunderna upplever att de får från erbjudandet. 

Vargo och Lusch (2004) hävdar att vi traditionellt har fokuserat på varor, men att vi nu håller 

på att byta ut detta mot fokus på kunskap, information, relationer och interaktioner. Dessa 

saker är mer framträdande under själva serviceprocessen än i slutresultatet, vilket innebär att 

det inte längre bara är resultatet som är det viktiga utan också själva tillkomsten av en tjänst. 

Kunderna bryr sig alltså inte enbart om värdet i form av vilket resultat tjänsten de köper ger, 

utan också i form av sättet som tjänsten har skapats och levererats på. Vi ser detta som ett 

mycket relevant synsätt för vår forskning, då relationen till managern har visat sig vara något 

som artister lyfter fram som värdefullt i betydligt högre utsträckning än resultatet av arbetet. 

Som vi beskrev i kapitel 3.3.2 (kunden som aktiv medaktör) hävdar Grönroos (2008) att 

kunden själv, genom att vara en aktiv medaktör, bidrar till att skapa det värde som en tjänst 

kan ge dem. Även Vargo och Lusch (2008) hävdar att kunden alltid är medkreatör till 

tjänstens värde. Detta säger dock emot O’Cass och Ngos (2011) påstående att det är säljarens 



”Med hjärta, själ och öron” – en kandidatuppsats om managerns roll och relation till artister. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
36 

 

uppgift att undersöka, tolka och leverera det värde som säljaren tror att kunderna vill ha. 

Enligt Payne, Storbacka och Frow (2008) bör säljare sträva efter att låta kunderna medverka 

till värdeskapandet eftersom detta kan hjälpa dem att lära känna sina kunder och förstå deras 

behov. Chan, Yim och Lam (2010) kallar dock kundernas medverkan i värdeskapandet för ett 

”dubbeleggat svärd” då kunden kan påverka värdet och relationen mellan kund och säljare blir 

starkare, samtidigt som det ofta leder till mer jobb för säljaren (vilket kan öka dennes stress), 

minskar säljarens kontroll och skapar osäkerhet kring vem som ska göra vad. Diskussionen 

om kunden som medkreatör till tjänstens värde känns mycket relevant i vår forskning, då 

managern å ena sidan kan sägas ha i uppgift att leda artisten i dennes karriär, men å andra 

sidan inte kan göra detta utan artistens medverkan. 

3.3.4. Relationen till kundens kund 
Heinonen et al. (2010) hävdar att tanken att involvera kunden i skapandet av tjänsten 

fokuserar på säljaren, och förespråkar att man sätter detta synsätt i kontrast till att fokusera på 

kunden genom att istället involvera säljaren i kundens liv eller verksamhet. För att kunna göra 

kunden nöjd anser Heinonen et al. (2010) att det är nödvändigt att göra detta fokusskifte från 

säljaren till kunden, och hävdar att detta gäller både inom business-to-consumer och business-

to-business. När det gäller business-to-business, som man måste se relationen mellan en 

manager och en artist som, är det därför enligt Heinonen et al. (2010) viktigt att säljaren 

förstår vilken roll olika aktiviteter, händelser, kontakter etc. spelar i kundens verksamhet. 

Eftersom kunden är en professionell kund så kommer tjänsten som köps in användas i 

kundens verksamhet, vilket innebär att den direkt eller indirekt kommer att påverka det som i 

kunden i sin tur erbjuder till sina egna kunder. Vi ser här att managerns jobb gentemot sin 

artist i slutändan kommer att påverka hur artisten kommer att leverera till sin publik och sina 

fans. Enligt Ford et al. (2003) kommer relationen mellan en säljare och en professionell kund 

att påverkas av parternas relationer till andra i nätverket, till exempel kundens relation till sina 

egna kunder. Gummesson (2008) hävdar att en säljare till en professionell kund alltid har 

någon form av relation till kundens kund, oavsett om den är tydlig och direkt eller indirekt. I 

relationen mellan en manager och en artist kan man se artisten som en kund som använder sig 

av managerns, säljarens, tjänst. Men målet med artistskapet är att leverera någonting till 

artistens publik, det vill säga artistens egna kunder. Därmed har också managern en form av 

relation till artistens publik. Enligt Gummesson (2008) kan detta leda till ett dilemma då det 

kan vara oklart vem det egentligen är som är kund och vems behov och önskemål det är som 

ska uppfyllas. Vidare förklarar Gummesson (2008) att eftersom en säljares kund är beroende 

av sina egna kunder så är det en bra strategi att försöka hjälpa sin kund att göra sina kunder 

nöjda. För att göra detta krävs att säljaren har en bra insikt i vilka kundens kunder är, vad de 

har för behov och önskemål, vilken relation de har till kunden, på vilket sätt de vill utnyttja 

erbjudandet etc, alltså samma saker som är bra att känna till om den egna kunden. Denna teori 

är relevant för vår forskning då managern ska hjälpa sin kund, artisten, att bygga upp sin 

karriär och för att kunna göra detta är det viktigt att artisten kan nå ut till sin publik. Vi ser att 

detta innebär att managern måste ha kunskap om, och en form av relation till, artistens publik 

det vill säga kundens kund. 
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4. EMPIRISK ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera den insamlade empirin från våra intervjuer genom att 

diskutera ett antal teman som vi anser vara framträdande i den insamlade empirin. Vi 

kommer att koppla ihop empirin från de olika intervjuerna med varandra och med den teori vi 

presenterade i kapitel 3. För att påminna läsaren kommer här en kort presentation av de 

managers och artister som delat med sig av sina tankar och erfarenheter till vår forskning: 

 Carolina Eriksson, manager på Saturday Enterprise. 

 Morgan Johansson, manager på Moondog Entertainment. 

 Tomas Jernberg, manager på WarnerMusic Group. 

 Magnus Söderqvist, manager på Catapult Music Group. 

 Sören Lindberg, manager på Catapult Music Group. 

 Per Kviman, manager på Versity Music. 

 Adam Heldring, soloartist. 

 Maja Alderin, soloartist. 

 Mia Coldheart, sångerska och gitarrist i Crucified Barbara. 

 Brian Robertson (Robbo), soloartist, f.d. gitarrist i Thin Lizzy, Motörhead m.fl. band. 

En mer utförlig presentation av dessa personer återfinns i kapitel 2.4.3. Urval och 

presentation av intervjupersoner. 

___________________________________________________________________________ 

4.1.  ”När man sitter mer med mailen än med gitarren då vet man att det är fel i balansen.” 
          - Behöver man en manager? 
Som vi skriver i bakgrunden har den tekniska utvecklingen gjort att artister idag har större 

möjligheter än någonsin tidigare att sköta de flesta delar av sitt artistskap själva. Trots detta 

verkar ingen av de managers vi intervjuat vara orolig att deras arbetsuppgifter och roller inte 

längre ska behövas. Snarare verkar bilden vara att managers behövs i minst lika stor, om inte 

större, utsträckning idag som tidigare. Morgan Johansson tror inte att managerns roll har 

förändrats speciellt mycket, men att sättet att jobba på kan ha gjort det: 

”I grund och botten så går det ju ut på samma sak, i korthet att bevaka sin artists 

intressen, men sättet man gör det på har kanske ändrats lite i och med 

digitalisering osv. T.ex. så tror jag det finns en hel del managers som delvis 

agerar nästan som ett skivbolag nuförtiden, det är relativt enkelt att släppa sin 

egen musik nuförtiden, i alla fall digitalt, och en del managers gör ju detta åt sina 

artister eller administrerar sina artisters släpp osv.” 

Men om det har blivit så enkelt för artister att släppa sin musik och sköta andra uppgifter 

själva, varför behövs fortfarande managers? Vilken funktion fyller de idag? De managers vi 

har pratat med säger att de i grunden erbjuder samma sak till alla sina artister, nämligen just 

att bevaka deras intressen, men säger också att exakt vad de gör för artisterna kan vara väldigt 

olika från artist till artist. Vi ser detta som något naturligt i och med att alla artister på något 

sätt är olika varandra och att det därför finns olika sätt att bäst bevaka deras intressen. Det 
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handlar helt enkelt om att managers erbjuder en form av skräddarsydda lösningar till sina 

kunder. 

Under våra intervjuer var det dock en sak som hela tiden återkom: att managern måste se till 

att artisten får tid att vara kreativ. Att vara artist är väldigt tidskrävande menar Adam 

Heldring, och berättar att det var när de administrativa uppgifterna började gå ut över det 

musikaliska som han insåg att han skulle behöva hjälp med en del bitar av sitt artistskap. Men 

att en artist behöver en manager behöver inte enbart bero på tidsbrist. Det kan också ha att 

göra med det Byrnes (2003) skriver. Att om artisten, som i Adams fall, tvingas till att göra 

saker som inte är varierande eller nyskapande och som går i samma mönster hela tiden så 

hämmar det kreativiteten. För att vara kreativ måste man snarare bryta mot sådana mönster 

(Bilton 2007) och om artisten bryter upp förhållandet med sin affärssida så finns risken att 

artisten inte har någon professionell karriär kvar.  

Många managers menar att det är vanligt att artister inte är så intresserade av själva 

”businessbiten”. Vi upplever dock att det inte enbart handlar om bristande intresse utan även 

att många artister känner sig tvungna att ta hjälp från en manager för att vårda deras kreativa 

förmåga. Då blir managerns uppgift viktigare än att bara hjälpa artisten med de affärsmässiga 

delarna. Managern uppgift blir då att indirekt hjälpa artisten att kunna bibehålla sin kreativa 

förmåga. Detta gör managern genom att vara specialiserad på musikbranschen och därigenom 

kan hjälpa artisten med de kreativitetshämmande bitarna av artistskapet.  

Adam tror att vi kommer se en utveckling där artister blir mycket mer aktiva i sin karriär mot 

vad de varit förut. Samtidigt menar han att det finns en fara med de nya möjligheterna om vi 

hamnar i en värld där de som är bäst på att marknadsföra sig lyckas bättre än de som är 

duktigast på att spela musik.  

”Det är ju helt grymt, ingenting bättre har ju hänt musikbranschen än internet. 

Men det blir väldigt mycket bloggbaserat och hög konsumtionstakt och det gäller 

att hela tiden vara aktuell och häftigast och skrika högst liksom. Och det finns inte 

det tålamodet som kanske fanns tidigare. […] Den moderna musikbranschen har 

fortfarande en del barnsjukdomar.” 

Detta tycker vi visar att även Adam, som gärna gör mycket av jobbet själv, ändå tycker att det 

är viktigt att artister fokuserar på det kreativa. Denna bild delas även av de managers vi pratat 

med, och här kan vi därför se en tydlig koppling till att man har delat upp de olika delarna av 

artistskapet efter kompetens. De artister vi har pratat med har också tagit upp just managerns 

kompetens som en viktig orsak till att skaffa sig en manager. Maja Alderin beskriver 

fördelarna med att managern har kunskaper som artisten själv saknar: 

”Jag tror att när man står lite och stampar och man känner att man vill hitta ett 

bolag och man vill involvera sig mer i musikbranschen (som inte alltid är så 

enkel) så är det otroligt skönt att ha en manager som vet vad som gäller med 

procent, kontrakt, osv.”  
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Morgan är också inne på samma spår, när han påpekar att managerns kompetens kan få 

artisten att känna sig tryggare i sitt artistskap. Han anser att hans viktigaste uppgift är att få 

artisten att känna trygghet i att göra det artisten tycker att han eller hon är bäst på, vilket, 

enligt Morgan, oftast är att spela och skriva musik. Man kan också uttrycka det som att många 

artister helst inte vill behöva oroa sig över sin karriär, utan behöver känna ett lugn för att 

kreativiteten ska få komma fram. Vår tolkning är därför att även om managern ska hjälpa 

artisten att nå upp till vissa mål, så kan en stor del av värdet som relationen erbjuder snarare 

ligga i den trygghet det ger artisterna att ha någon bakom sig. Detta är ett tydligt exempel på 

hur relationer och interaktioner ses som allt viktigare delar av värdeskapandet (Vargo och 

Lusch 2004). Vi har genom vår forskning sett att en managers roll ibland också kan vara att se 

artistskapet ur en mer affärsmässig vinkel, när det för artisten är något alltför personligt för att 

de ska kunna göra det själva. Adizes (1975) menar att många kreativa människor har svårt att 

koppla ihop sin kreativa förmåga med att tjäna pengar. Men det finns även andra delar av 

artistskapet förutom de rent ekonomiska som kan vara svåra hantera (Zollitsch 2003). Detta 

bekräftas också av Maja, som tycker att hennes managers viktigaste uppgift är: 

”Att vara den som styr mig när mina tankar och känslor låter mig driva iväg. Att 

vara en rådgivare och att stå bakom mig om något känns obekvämt eller 

obehagligt.” 

Zollitsch (2003) säger att skillnaden till mellan en ”vanlig” professionell relation och en 

professionell relation till en kreativ människa är att den kreativa människan behöver känna att 

relationen känns bra och att managern kan stödja artisten på ett personligt plan och inte bara 

på ett professionellt. Här fyller managern ännu en gång en viktig uppgift då kreativitet 

behöver stödjas och uppmuntras (Zollitsch 2003). 

Trots att vi kan se en tydlig arbetsfördelning där aktörer med olika kompetenser sköter olika 

uppgifter, är det många som påpekar att det är bra för artisterna om de gör mycket själva 

åtminstone i början av sin karriär och att artister därför inte bör skynda sig allt för mycket 

med att skaffa sig en manager. Maja anser att en artist inte får glömma att de själva är 

ansvariga för hur deras karriär utvecklar sig:  

”Även om personerna runtomkring kan vara avgörande måste man inse att 

grovjobbet är det bara du själv som kan göra. Jag vet inte hur många timmar jag 

spenderat innan min EP släpptes att bara skicka runt demoskivor, klippa ut 

framsidor och glittra till dem.” 

Som vi tidigare konstaterat är det sällan tiden räcker till alla delarna av artistskapet när 

artisten väl kommer upp på en viss nivå. Men genom att ha gjort mycket själva innan dess 

verkar artisterna kunna få en större förståelse för hur musikbranschen fungerar. Adam har 

själv gått Music Management på Högskolan i Kalmar, och hans intresse för musikbranschen i 

stort och hans vilja att ha full kontroll över sin artistkarriär gjorde att han aktivt valde att 

jobba som en D.I.Y-artist i början av sin karriär. Vi kan se att genom att ha gjort mycket själv 

får artisterna åtminstone delar av den information och kunskap som de annars skulle vara helt 

beroende av sina managers för att få. Även om tidsbrist eller bristande intresse gör att artisten 
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så småningom ändå skaffar sig en manager, kan vi tänka oss att artisterna känner sig tryggare 

när de själva vet hur saker fungerar och därmed slipper känna sig lika beroende av någon 

annan. Palmer och Hardy (2000) säger att just information och kunskap är två viktiga källor 

till makt, vilket innebär att artisterna får en större makt över sin egen karriär om de börjat som 

D.I.Y-artister. 

Många, men inte alla, managers ser stora problem i möjligheten att artisterna skulle vilja göra 

andra delar än de kreativa i arbetet även efter att de skaffat sig en manager. Men även för 

managers kan det finnas stora fördelar med att deras artister har en del förkunskaper om hur 

musikindustrin fungerar. Många har påpekat att det är viktigt att artisterna först tänker igenom 

varför de egentligen behöver en manager. Annars är det stor risk att artisterna har högre 

förväntningar än vad managern kan leva upp till, vilket bara leder till besvikelse. Magnus och 

Sören tycker att det är jätteviktigt att artisterna tror på sig själva, men att de ändå har en 

realistisk syn på vad deras manager ska kunna åstadkomma. Magnus säger att: 

”Många artister vet inte ens vad management gör.” 

4.2.  ”Jag är ingen producent liksom.” 
          - Om det kreativa arbetet 
De managers vi har pratat med är överens om att artisters viktigaste uppgift är att sköta det 

kreativa arbetet. Artisten ska skapa och/eller spela sin musik, stå på scen och ansvara för allt 

annat som har med det kreativa uttrycket att göra. Men trots att det kreativa arbetet ses som 

artistens ansvarsområde så är det flera managers som lägger sig i eller stöttar detta arbete. 

Magnus Söderqvist och Sören Lindberg berättar att de i sitt arbete försöker forma artisterna på 

ett tidigt stadium och skapa någonting nytt och spännande, och att det därför ingår i deras 

uppgift som manager att hjälpa artisterna med det konstnärliga arbetet. Magnus tycker att det 

är väldigt viktigt att artisterna tror på sig själva, men att de ändå kan behöva hjälp av sin 

manager för att resultatet ska bli så bra som möjligt. 

”När bandet kommer med en 8-låtarsdemo så betyder inte det att det är åtta 

kanonbra låtar. Någonstans ligger det i vår uppgift att säga till att ’det här är bra, 

de här grejerna är jättebra och det ska ni koncentrera er på, gör mera sånt’” 

Tomas Jernberg har också svårt att helt överlåta det kreativa åt artisterna, trots att han 

egentligen tycker att det är viktigt att ha en tydlig rollfördelning och att han går ifrån sin 

uppgift som manager när han lägger sig i det kreativa arbetet. Han förklarar att det inte är helt 

okomplicerat eftersom det enligt honom ofta kan förstöra relationen till artisterna. Även andra 

managers säger att det är lätt hänt att managern tramparna artisterna på tårna när de försöker 

hjälpa till med det kreativa arbetet. Att managers trots detta lägger sig i det kreativa arbetet 

tyder på att de ser det som att de åtminstone delvis vet bättre än artisterna inte bara när det 

gäller affärssidan, utan även när det gäller den kreativa biten. Eftersom managern har varit 

med i flera liknande situationer vet denne vad som kommer fungera och vad som inte kommer 

fungera. Tomas berättade till exempel om ett tillfälle då hans artist ville få sin låt spelad i tysk 

radio. Tomas visste att låten hade för mycket distade gitarrer för att den tyska publiken skulle 

vilja ta emot den, och föreslog därför att bandet skulle sänka det distade ljudet. Detta ser vi 
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som ett tydligt exempel på betydelsen av relationen till kundens kund. Genom att veta vad 

artistens publik ville ha kunde Tomas ge värdefulla tips till sin artist. Vi ser dock att det 

problem som Gummesson (2008) beskriver, nämligen att det kan vara oklart vems behov och 

önskemål som ska uppfyllas, kan göra det svårare för managern att på bästa sätt utnyttja sin 

relation till kundens kund. I Tomas fall ville artisten nämligen inte alls sänka det distade 

ljudet på sina gitarrer. Eftersom det kreativa ansvaret låg hos artisten kunde därför Tomas inte 

hjälpa artisten att få låten spelad i tysk radio trots att han tack vare sin relation till kundens 

kund egentligen hade den kunskap som behövdes. 

Beroende på vilket mål artisten har med sin musik kan det bli problematiskt att managern är 

med i den kreativa processen. Om artisten sätter kommersiella mål och försäljningssiffror 

främst så kan managerns kunskap i området vara väldigt givande. Men om artisten istället har 

ett konstnärligt syfte med sin musik och sätter estetik framför pengar och framgång kan det bli 

mer problematiskt då verksamheterna inte längre drar mot samma mål (Adizes 1975). Att 

managern lägger sig i det kreativa arbetet är dock inte något som gäller alla de managers vi 

intervjuat. Zollitsch (2003) menar att om managern själv är kreativt kompetent så får 

managern en djupare förståelse för hur artisten arbetar. Men om managern saknar kreativ 

kompetens måste managern ta igen det på något annat sätt. Morgan Johansson säger att han 

själv inte har någon erfarenhet av att spela musik och anser därför inte att han kan tillföra sina 

artister något när det kommer till den kreativa biten. Detta har också gjort att han, till skillnad 

från några av de andra managers vi intervjuat, inte satsar på att försöka skapa nya artister utan 

snarare jobbar med mer ”färdiga” artister. 

”Vi formar inte våra artister så mycket, vi jobbar med den typen av artister som 

vet vad de vill, de har redan en ganska klar vision och så vidare. Så kommer vi in 

först efter det och försöker förvalta den visionen och liksom göra det bästa utefter 

det givna.” 

Morgan ser sin styrka i att vidareutveckla och bibehålla intresset för ett artistskap. Han menar 

att artisternas styrka ligger i att de är väldigt duktiga på det kreativa, och att han är bra på de 

resterande delarna. Han menar också att just de kreativa bitarna är något som artisterna är 

väldigt måna om och att han genom att inte lägga sig i det arbetet undviker att hamna i 

konflikter med sina artister. Inte heller Carolina Eriksson anser sig ha tillräckligt med 

musikaliska kunskaper för att kunna lägga sig i artisternas kreativa arbete. 

"Det finns säkert jättemycket management som jobbar mer kreativt också med att 

coacha om låtar och sånt, men då ska man ju ha den musikaliska bakgrunden 

själv och det har inte jag. Det kanske är en brist hos mig ibland men jag lägger 

mig aldrig i det musikaliska även om jag förstås kan säga att ‟den här låten är 

bättre än den‟ eller ‟den här tycker jag att vi kan köra på‟. Jag är ingen producent 

liksom.” 

Samtidigt har Carolina jobbat som A&R vilket gör att hon inte är helt främmande för att 

kunna avgöra vad som fungerar rent musikaliskt eller att hjälpa artister att utveckla sitt 

artistskap. Hon berättar att hon alltid har gillat att jobba med artister från ett tidigt skede och 
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att kunna hjälpa dem att utvecklas till något större, snarare än att jobba med en redan stor och 

färdig artist. Detta tyder på att hon kanske ändå på något sätt påverkar artisternas kreativa 

arbete även om hon inte är med och skriver låtarna. Som vi skrev ovan anser Sören och 

Magnus att de är med i det kreativa arbetet tillsammans med artisten när de är med och väljer 

ut vilka låtar de tycker bör vara med på artisters skivor. Så när Carolina säger att hon inte 

lägger sig i det kreativa arbetet kanske det snarare handlar om att hon har en annan bild av 

vad som innefattas i det kreativa arbetet. 

Per Kviman har precis som Carolina tidigare arbetat som A&R och tycker därför att han har 

kunskapen och erfarenheten som behövs för att kunna hjälpa artister med det kreativa arbetet. 

Han anser dock att det inte ligger i en managers primära uppgifter att hjälpa en artist med att 

skriva musik. Därför finns hans kunskap där om artisterna vill ha den och ber om den, men 

Per menar att managerns roll är att tillgodose artistens intressen. Det betyder att om artisten 

inte vill att managern ska lägga sig i deras kreativa arbete så måste managern respektera det, 

även om artisten kanske skulle behöva lite råd för att skivan skulle sälja bättre. Vi ser att detta 

också skulle kunna vara ett sätt för Per att skräddarsy sina erbjudanden för varje artist. Genom 

att ha kunskaper inom flera områden kan hans kunder själva få välja vilka delar de vill ha 

hjälp med, och på så sätt utforma tjänsten efter sina egna specifika önskemål och behov. 

Att en del managers lägger sig i det kreativa arbetet kan till viss del bero på att de inte bara 

bryr sig om hur det går för artisten själv, utan också hur det går för deras egen karriär eller 

deras företag. Magnus och Sören berättar att de har som målsättning att med tiden lyckas 

skapa så starka artistvarumärken att bolaget Catapult också blir ett välkänt namn i branschen. 

Flera managers säger att man mycket väl kan använda artistens namn på detta sätt för att 

bygga sitt eget namn, men att det bara fungerar om man har varit med och skapat artisten från 

början. Morgan säger att han inte använder sig av artisternas namn för att promota det egna 

företaget Moondog just för att de inte är med och ”skapar” sina artister. Han säger att de vill 

jobba för sina artister snarare än för att göra företaget känt. Å andra sidan är Moondog nära 

sammankopplat med Luger, vilket gör att Morgan inte heller är lika beroende av att hans 

artisters karriär går bra då han berättar att det alltid finns mycket jobb för honom att göra på 

Luger ifall han under en period skulle ha mindre att göra som manager. Dessutom är Luger ett 

så pass välkänt företag i branschen att Morgan och Moondog säkert får en viss 

marknadsföring ”gratis” i och med att de hänger ihop med Luger. Att Magnus och Sören 

använder sig av sina artisters namn för att bygga sitt eget varumärke kan därför kanske också 

förklaras med att deras företag än så länge är nystartat och relativt okänt vilket gör att de inte 

heller har hunnit bygga upp ett rykte kring namnet Catapult ännu. 

4.3.  ”Det gäller att inte skjuta sig själv i foten och sitta och vara ’greedy’.” 

          - Ett gemensamt mål? 
Anledningen till att en artist anlitar en manager är för att artisten vill ha hjälp att uppnå sina 

mål med artistskapet. Detta gör managern till en unik aktör bland artistens intressenter, då 

managerns mål ska vara detsamma som artistens mål. Även om det självklart är viktigt också 

för många andra aktörer i musikbranschen att det går bra för artisten, så har de övriga 



”Med hjärta, själ och öron” – en kandidatuppsats om managerns roll och relation till artister. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
43 

 

aktörerna som exempelvis skivbolag och bokningsbolag egna mål med sina verksamheter som 

inte alltid går i linje med de mål artisten har.  

Managern ska fungera som en stöttande part mot de andra aktörerna och vara på artistens sida, 

menar Tomas Jernberg. Men förutom det mål som artisten har ser vi möjligheten att managern 

också kan ha egna mål som kan vara av till exempel ekonomiska, karriärmässiga eller 

nätverksbyggande karaktär, och risken finns att de inte alltid går i linje med artistens mål. 

Passman (2008) hävdar till exempel att en managers egen karriär i stort är helt beroende av 

artisterna han eller hon företräder och hur deras karriär går. En manager har svårt att i förväg 

kunna bevisa att just han eller hon är den bästa manager en artist kan få, och för artisterna är 

det viktigt att veta att de kan lita på att managern alltid kommer att göra det som är bäst för 

artistens karriär. En manager som har lyckats få en ny och oetablerad artist att nå ut till en 

större publik, dra in mycket pengar och helt enkelt fått en bra karriär kommer därför genom 

sina artister kunna bygga upp en egen karriär och bli en eftertraktad manager för flera artister. 

Passman beskriver denna utveckling av managerns karriär på följande sätt: 

“By doing whatever it takes, the manager promotes the artist into major stardom, 

at which point, (a) every other manager comes out of the woodwork to try and 

steal the act, and (b) the manager is offered twenty-seven other acts to manage. 

(The people who previously wouldn‟t return his or her phone calls are suddenly 

his or her best friends, saying this manager must be a genius to have taken these 

obscure nobodies to stardom) (Passman 2008, s. 47). 

För managern kan ett viktigt mål därför vara att genom sina artister bygga upp sin egen 

karriär. Det är dock inte säkert att det också är artistens mål, vilket gör situationen 

komplicerad. Som Adizes (1975) beskriver är det inte alltid så lätt att kombinera dessa olika 

mål. Eftersom en managers karriär till stor del är beroende av vilka kontakter han eller hon 

lyckas knyta så finns det enligt Barnet och Burriss (2001), som i boken Controversies of the 

Music Industry skriver bland annat om relationen mellan artister och managers, också en risk 

att det skapas en intressekonflikt. För managern är det ju både viktigt att lyckas skapa så bra 

möjligheter som möjligt för sin artist, och att skapa en bra relation till andra viktiga personer 

inom branschen. Därför kan det bli problem ifall managern exempelvis, för att kunna få till ett 

så fördelaktigt kontrakt som möjligt för en artist, måste riskera sin relation till en kontakt som 

han eller hon kan komma att ha stor nytta av i sitt arbete med sina andra artister. Barnet och 

Burris skriver: 

“Because managers work diligently to develop favorable relationships with 

industry power brokers, they are susceptible to mixed allegiances. At some point 

in time, a manager is faced with the unsettling question, “What is more important 

to my career, becoming a close working friend of this industry heavyweight or 

getting a slightly better deal for an artist I represent?” The conflict of interest is 

quite obvious if the manager advises the artist to accept a professional friend‟s 

offer even though it is not the best deal available” (Barnet & Burriss 2001, s. 176) 
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Ett exempel från vår forskning, där vi ser att det skulle kunna finnas en risk för en sådan 

intressekonflikt, är att Sören Lindberg och Magnus Söderqvist aktivt jobbar med att ge sitt 

managementbolag Catapult ett mer välkänt namn genom att bygga välkända artistvarumärken. 

Att managementet ska bli välkänt kanske inte är vad artisten i första hand är intresserad av, 

och frågan är då vilket mål som sätts i första hand av managern om målen ställs mot varandra. 

Frågan är alltså om artister och managers alltid jobbar mot ett gemensamt mål.  

Vi tycker att det också är viktigt att diskutera hur artistens mål sätts upp. Den vanligaste 

arbetsfördelningen verkar vara att managern och artisten kommer överens om vilka mål de 

har, och sedan blir det managerns jobb att utifrån sin specialkunskap och sina erfarenheter 

lägga upp en långsiktig plan som kan ta artisten dit. Hur mycket artisten är med i den 

processen förutom just den musikaliska biten ser lite olika ut från fall till fall. De artister som 

var mest involverade i sin karriär verkar vara de artister som jobbade tillsammans med 

Carolina Eriksson. Det tycker vi var en intressant insikt då Carolina jobbar med relativt unga 

artister och vi kan tänka oss att unga artister på grund av mindre erfarenhet borde känna en 

större osäkerhet i branschen jämfört med de artister som jobbat länge i branschen. Men så 

verkar inte vara fallet. Snarare verkar det vara de lite äldre artisterna som är mindre 

involverade i hur managern lägger upp planen. Adam Heldring tror att det kan handla om att 

det håller på att ske en förändring i artistskapet. Han tror att många moderna artister vill ha 

mer inblick och kontroll i vad som händer med deras karriär, och att det är en förlegad bild att 

tro att artister är ett speciellt släkte med svåra människor som vägrar ta i något som har med 

affärer att göra. Maja Alderin, som är en relativt ny och ung artist, berättar att hon ser det som 

hennes uppgift: 

”att jobba som om Carolina inte fanns där, att inte förlita sig på att saker händer 

av sig själv eller att Carolina gör det åt mig eller att någon kommer och knackar 

på min dörr med ett skivkontrakt... det händer liksom inte.” 

Att dessa artister ser det som viktigt att själva vara ha kontroll och inblick i sin karriär kan ses 

som ett sätt att få mer makt i relationen. Det kan dock också ses som ett sätt att kunna 

kontrollera att managern verkligen jobbar gentemot artistens mål, och ett sätt att aktivt 

medverka till den tjänst som managern erbjuder. Sören och Magnus hävdar att en manager 

kan hjälpa artisten att komma framåt i karriären, men inte utan att artisten hjälper till. Sören 

förklarar att det fungerar som avsatserna på en trappa. När artisten väl har lyckats kämpa sig 

upp på ett trappsteg så är det bara börja klättra för att ta sig upp på nästa. Om artisten bara 

lutar sig tillbaka och tar det lugnt så spelar det ingen roll att ett management försöker putta på 

om artisten inte själv vill komma uppåt. Vi ser här att dessa managers menar att artisten måste 

medverka både fysiskt och emotionellt till skapandet av den tjänst som managern försöker 

erbjuda. Om artisten inte gör det den ska, d.v.s. det fysiska deltagandet, eller har en vilja att 

komma vidare i sin karriär, d.v.s. det emotionella deltagandet, kan managern inte heller hjälpa 

artisten. Här ser vi tydligt hur viktigt det är att både artist och manager jobbar mot samma 

mål. I de fall där artisten är med och påverkar sin karriär ser vi att risken för att managern och 

artisten har olika mål är mindre eftersom dialogen om hur processen går sker mer regelbundet. 

Men i de fall där artisten inte bryr sig så mycket om hur managern hjälper artisten till målet är 
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risken större eftersom artisten inte ser vad som händer på vägen till målet. Vi vill tolka detta 

som att slutresultatet kan komma att bli bättre ifall artisten värdesätter inte bara slutresultatet i 

sig utan också vägen dit.  

Eftersom managern jobbar på uppdrag av artisten är alla managers vi pratat med överens om 

att det egentligen är artisten som bestämmer. Men samtidigt menar de flesta av de managers 

vi har intervjuat att det är omöjligt att låta artister bestämma i sakfrågor om managern 

verkligen ska kunna hjälpa artisten att uppnå sina mål. Så även om det officiellt är artisten 

som bestämmer så verkar managern ha väldigt stor makt över vad som händer i relationen. 

Bara ordet manager är ett ganska maktladdat begrepp. I engelska används ordet, manage, i 

vardagliga termer som ett ord för kontroll och syrning. Och tittar vi närmre på de 

arbetsuppgifter en manager har så har finns alla de källor till makt som vi beskrivit i vårt 

teorikapitel. Några av de managers vi har talat med menar att det ibland blir nödvändigt att 

försöka få artisten att göra saker som de kanske inte egentligen vill för att artisten ska nå sitt 

mål. I de situationerna blir managerns makt extra tydlig, då det är managern som vet hur det 

fungerar i branschen och kan argumentera fördelarna med att göra som han tycker och vad 

som är nackdelarna med att inte göra det. De managers som menar att de behöver 

argumentera med sina artister för att nå fram till ett så bra resultat som möjligt säger att 

artisterna oftast litar på managerns omdöme och att det brukar bli en kompromiss om 

managern inte får igenom sin vilja helt och hållet.  

Maktförhållandet i sig är inte så konstigt eftersom artisten faktiskt betalar managern för att få 

managerns expertkunskaper, och då vore det märkligt om inte artisten använde sig av dem. 

Därför är det här användbart att titta på makt ur Jackson och Carters (2002) perspektiv. Den 

makt som managern använder för att hjälpa artisten att nå fram till målet skulle snarare kunna 

kallas för auktoritet. Men om managern har mål som inte stämmer överens med artistens, och 

managern använder sin makt för att få artisten att jobba mot managerns mål, blir 

maktförhållandet ytterst ogynnsamt för artisten.  

Sören och Magnus anser inte att den ena parten bestämmer över den andra utan ser sig snarare 

som samarbetspartners med artisterna, nästan som en extra medlem i bandet. Detta tycker vi 

är ett intressant uttalande. Om managern blir en del av artisten är det tydligt att manager och 

artist delar samma gemensamma mål. Detta innebär dock att det finns en risk att 

rollfördelningen blir oklar och att managern, i egenskap av bandmedlem, skulle kunna få sina 

egna mål att bli även artistens mål. Frågan är då om det fortfarande är artisten som bestämmer 

vilka de gemensamma målen ska vara. Dock verkar Sören och Magnus väldigt måna om att 

det verkligen ska gå bra för deras artisters karriärer, de menar att det gäller att tänka i ett 

långsiktigt perspektiv: 

”Vi tog den svåra vägen att locka unga band som definitivt inte kommer generera 

en enda liten slant, och alla pengarna som kommer in kommer de behöva väldigt 

väl själva för att kunna bygga den första plattformen. Sedan bygger man ju 

plattform på plattform och det gäller att ha ett övervägande och inte skjuta sig 
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själv i foten och sitta och vara ‟greedy‟ och säga att nu måste vi ha de här 20 %. 

Man måste se på det i det längre perspektivet.”  

Utifrån vad vi har fått fram genom våra intervjuer så jobbar alla managers vi pratat med på ett 

liknande sätt som Sören och Magnus, alla sätter artistens mål före sina egna. Per menar till 

och med att det är hans jobb att stå bakom artistens i alla hans beslut även om han inte alltid 

håller med om att artisten gjort rätt val.  

4.4.  ”De ska ju bara vara nöjda och glada med varandra och dunka varandra i ryggen.” 
          - Om relationen till andra aktörer 
Förutom artisten och managern finns det många andra aktörer som är viktiga för att lyckas så 

bra som möjligt med artistens karriär. Vi har märkt att relationen till dessa andra aktörer kan 

se ganska olika ut från fall till fall. I kapitel 4.1 nämnde vi att många managers ser det som ett 

problem ifall deras artister vill fortsätta att sköta en del av de uppgifter som ses som 

managerns uppgifter även efter att de skaffat sig en manager. Detta gäller framförallt hur 

kontakten med andra aktörer sköts.  

Många av de managers vi har pratat med menar att de helst håller i den kontakten själva för 

att undvika förvirring. Vid många intervjuer dök ordet filter upp. De menar att det ligger i 

managerns jobb att filtrera informationen mellan artisten och artistens intressenter. Morgan 

Johansson uttryckte det som att en del intressenter inte talar ”samma språk” som artisten, och 

då fungerar han som en form av översättare för att alla parter ska hamna på samma plan. De 

flesta andra managers vi har intervjuat ser också att deras roll som en kommunikationskanal 

mellan artisten och omvärlden är en av de viktigaste funktionerna i manageryrket. De menar 

att managern behöver ha en helhetsbild av hur artistens karriär ser ut och att det är svårt om 

inte managern hela tiden är med i allt som händer. Tomas Jernberg säger att det händer att han 

låter artister sköta dialogen men att det sällan slutar bra. Han kallar det för ”halvmanagement” 

och menar att han brukar få gå in och försöka städa upp röran efter artisten när artisten själv 

insett att kontakten till motparten inte har fungerat. Att Tomas formulerar sig som att han 

måste ”städa upp” efter artisterna visar att han inte har speciellt stor tillit till att alla artister 

klarar att sköta kontakten med andra aktörer själva. Till viss del kan detta bero på att Tomas 

jobbar mycket med band snarare än enskilda artister, vilket också innebär att det finns fler 

personer som kan ha kontakt med andra aktörer. Detta kan göra det mer rörigt, och vi ser här 

en tydlig koppling till Chan, Yim och Lams (2010) teori att om det ”dubbeleggade svärdet”. 

Vår tolkning är att Tomas, som jobbar med många band, får svårt att hålla kontroll över 

arbetet och får mycket mer att göra ifall hans kunder själva ska medverka till skapandet av 

tjänsten och det värde den erbjuder dem. Det blir svårare för managern att hålla reda på vad 

som sägs och bestäms, vilket i slutändan kan leda till ett försämrat arbete och sämre resultat.  

Eftersom Tomas använder begreppet ”halvmanagement” om jobbet han gör ifall artisterna 

själva sköter relationen till övriga aktörer, uppfattar vi det som att han känner att han får svårt 

att sköta sitt jobb om det inte är han själv som är ledaren i samarbetet och den som sköter 

kontakterna med omvärlden. Om artisterna inte heller har tillräckliga kunskaper för att kunna 

sköta detta själva kommer det att påverka även managerns jobb på ett negativt sätt, då det 
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sätter managern i en situation där han behöver bygga upp en relation till intressenten igen. För 

managern kan det alltså vara besvärligt. Men att artisterna gärna själva vill ta kontakt med 

övriga aktörer anser vi är ett tecken på att de vill vara engagerade i sin karriär och medverka 

till karriärbyggandet. Vi skulle vilja säga att detta är ett exempel på det Normann (2000) 

kallar för emotionell medverkan, men att problemet i detta fall är att den intellektuella 

medverkan, det vill säga att artisterna kan bidra med något rent kunskapsmässigt, saknas. 

Sören och Magnus hävdar att deras funktion som filter mellan artister och artisters intressenter 

inte bara handlar om att de är i behov att se en helhetsbild. Det handlar också om att managern 

ska representera sin artist. De förklarar att det, framförallt utomlands, finns intressenter som 

hellre vill prata med någon som förstår affärssidan än direkt med artisten, och som lägger stor 

vikt vid vilka personer som är involverade kring en artist. Kanske kan detta ha att göra med 

Adizes (1975) teori om svårigheten att kombinera kreativitet med affärsmässighet på grund av 

de olika sidornas olika mål. Detta skulle kunna förklara varför intressenter med affärsmässiga 

mål vill undvika att enbart ha kontakt med artisterna själva. 

I Sörens fall, där han jobbar med en större artist, menar han att det kommer väldigt mycket 

information som hans artist inte är intresserad av att ta del av, då artisten är mer intresserad av 

den kreativa sidan än affärssidan. Men precis som flera andra managers är Sören väldigt 

noggrann med att säga att ifall artisten vill sköta kontakten själv och kan representera sig själv 

på ett okej sätt så har han egentligen inget emot att artisten gör detta. Men om det skulle 

uppstå en konflikt mellan artisten och intressenten menar Magnus att det är viktigt att 

managern omedelbart tar över kontakten igen, för om inte samarbetet mellan artisten och 

artistens intressenter fungerar så blir det mycket improduktivt. Han menar att 

”Skivbolaget och artisten, de ska ju liksom bara vara nöjda och glada med 

varandra och träffas på företagsfester och dunka varandra i ryggen liksom.” 

Alla managers verkar tycka att det är viktigt att de har koll på allt som sägs och bestäms, 

oavsett om artisten själv sköter kontakten till övriga aktörer eller inte. Detta kan man tolka 

som att managers, i egenskap av säljare av en tjänst, är angelägna om att känna sin kund, 

artisten, och veta vilka önskemål kunden har för att kunna anpassa sitt arbete och tjänsten som 

erbjuds så mycket som möjligt. Denna bild stärks av att alla managers vi intervjuat förklarat 

att även om tjänsten de erbjuder i grunden är densamma för alla olika artister, så brukar det 

exakta upplägget skilja sig mycket från artist till artist beroende på artistens kunskaper, 

personlighet och önskemål. Det blir alltså en form av skräddarsydda lösningar för varje kund, 

vilket enligt Ford et al. (2006) kräver att managern känner sina artister och vet vad de vill. 

Som ett exempel berättade Carolina att hon försökte anpassa sitt arbete efter vad artisterna 

ville att hon skulle göra åt dem: 

”Det finns inget facit hur jag ens jobbar, utan det är olika vad artisten är för typ 

av person, och är intresserad av. Vi pratade ju om Adam som har gått en sån här 

utbildning och kan branschen lite grann i alla fall från insidan, då kanske han är 

intresserad av att göra vissa andra saker som andra inte alls vill eller kan. Så det 

måste vi hitta en lösning på.” 
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I de fall där artisten vill göra mycket själv och själv sköta sin kontakt med övriga aktörer kan 

vi se tydliga kopplingar till teorin om kunden som aktiv medaktör. Artisten är i dessa fall en 

kund som är intresserad och i stor utsträckning själv påverkar hur den tjänst som managern 

erbjuder kommer att utformas. Detta troligtvis lättare för artister som ännu inte kommit lika 

långt i sin karriär och därför har mer tid till att själv engagera sig. De managers vi pratat med 

som inte vill att deras artister själva ska sköta kontakten till övriga aktörer jobbar i huvudsak 

med lite ”större” artister där vi kan tänka oss att det finns ett behov att snarare erbjuda en 

helhetslösning där kunden själv inte behöver komma med någon större motprestation för att 

det ska fungera.  

Vi tror att det förutom dessa ovan nämnda anledningar även finns en annan anledning till att 

många managers själva vill hålla i kontakten med artistens intressenter. Genom att göra det 

hamnar nämligen managern i en gatekeeper-position. Genom att ha kontakt med många 

intressenter bygger managern upp ett nätverk med viktiga personer som managern kan få 

nytta av vid senare tillfällen. Allen (2007) skriver att en av framgångsfaktorerna i 

musikbranschen är att ha rätt kontakter och att en artists karriär är väldigt beroende av vilka 

kontakter managern har. Enligt Palmer och Hardy (2000) är också viktiga kontakter en källa 

till makt, och detta kan vara en av anledningarna till att en del av de managers vi har pratat 

med helst inte ser att artisten sköter dialogen med sina intressenter själva. Om artisten själv 

skulle bygga upp detta nätverk skulle det också göra managerns roll överflödig i det 

avseendet. Den makt som managern får genom att ha viktiga kontakter är något som 

managern enbart får användning av i arbetet med sina artisters karriärer utan även i arbetet att 

bygga upp en egen.  

Adam Heldring förklarar att han själv vill kunna hantera relationerna till övriga inblandade 

aktörer, men vår uppfattning är att det inte verkar vara en fråga om makt utan snarare 

representation. Han tror att det är väldigt viktigt hur han upplevs som artist hos alla 

intressenter runt hans karriär för att alla ska kunna förmedla samma budskap utåt. Därför tror 

han inte alls på den sortens artist-manager-relation där managern fungerar mer som en 

patriarkalisk ledare som tar alla beslut och skapar en karriär åt sin artist. För honom blir det då 

viktigt att själv ha en bra relation till många inblandade, men också att hans manager 

verkligen förstår vilket budskap hon ska förmedla till de parter Adam personligen inte har 

kontakt med. Adams övertygelse om att hur han uppfattas som artist kommer att påverka hans 

karriär kan lätt förstås om man som Cynthia Fuchs (1999) hävdar att det kreativa arbete en 

artist måste göra inte enbart innefattar att skapa sin musik, utan också att skapa sig själv. Om 

man väljer att se det ur den synvinkeln kan man säga att kontakten till andra aktörer blir en 

del av det kreativa arbetet, då artisten genom att skapa en image även mot sina intressenter 

kan förmedla hur artisten ska förmedlas ut mot sin publik. Om vi ser det som en del av det 

kreativa arbetet så blir plötsligt kontakten till andra aktörer något som hör till artistens 

kreativa arbete. 

När Morgan beskriver hur han tror att managerrollen kommer att förändras i framtiden visar 

han också att det kanske inte bara är viktigt att ta hjälp av personer som kan andra saker än 

man själv, utan också att lära sig av dem: 
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”Jag tror att man behöver ha kunskap i flera led hela tiden. Även om jag 

personligen inte anser att det är idealt att en manager t.ex. släpper sin artists 

skivor digitalt etc. så kommer detta bli vanligare och vanligare. På en lite 

“högre” nivå eller vad man ska säga så gör ju även en del managers dealar 

direkt med stora arrangörer för riks- eller kontinenttäckande turnéer (t.ex. Live 

Nation. AEG o.s.v.), utan en agent i mellanledet. Så för att kunna göra 

skivbolagets jobb, eller bokningsagentens jobb o.s.v. så måste man ju sitta på den 

kunskapen.” 

Om managerrollen kommer att förändras på det sättet som Morgan förutspår, så att managern 

behöver kunna hjälpa artisterna med allt fler saker, så kommer det troligtvis också att bli färre 

övriga inblandade aktörer. Detta kan göra att det blir lättare för både managers och artister att 

bygga upp en bra relation till de aktörer som är viktiga. Samtidigt kan det också bli problem 

om det, som Morgan hävdar, är viktigt att omge sig med personer med andra styrkor än en 

själv, eftersom managern i så fall i större utsträckning måste förlita sig på sig själv och inte 

har lika många att lära ifrån. 

4.5. ”Sen kanske man inte är sådär att man firar jul hemma hos varandra.” 
          - Om den professionella och den personliga relationen 
Relationen mellan artister och managers är i grunden en professionell relation menar många 

av våra intervjupersoner. Samtidigt menar de att eftersom båda parter jobbar så nära inpå 

varandra, och eftersom artisten ofta överlåter en stor del av sin karriär att förvaltas av 

managern, så är även personliga faktorer viktiga för relationen. Vi har under våra intervjuer 

märkt att det finns olika sätt att arbeta på, där de personliga och professionella delarna av 

relationen blir olika viktiga. Beroende på hur relationen ser ut kan att det ibland även vara 

svårt att balansera mellan det personliga och det professionella. De managers vi har pratat 

med har ganska delade meningar om hur relationen bör se ut för att fungera så optimalt som 

möjligt. Då dessa managers också jobbar med relativt olika artister ser vi det som troligt att 

detta kan ha med saken att göra. Man skulle kunna se det som en sorts skräddarsydda 

lösningar, där managers anpassar sin tjänst efter vad kunden vill ha. Om detta är sant innebär 

det också att värdet för kunderna precis som Vargo och Lusch (2004) hävdar inte enbart 

kommer från resultatet av tjänsten, utan också på vilket sätt tjänsten har skapats vilket i detta 

fall är hur personlig eller professionell relationen är. Medan en artist upplever värde i att ha en 

personlig relation till sin manager upplever en annan artist en professionell relation som mer 

värdefull, och detta innebär att managers får anpassa relationen efter artistens önskemål. Dock 

hävdar Ford et al. (2006) att säljaren inte kan skräddarsy sina erbjudanden efter varje enskild 

kund, vilket gör att vi ser det som en fördel om artister hittar en manager som föredrar att 

jobba på samma sätt som artisten gör. I vissa fall är det också kunden som måste anpassa sig 

efter säljarens önskemål (Ford et al. 2003). 

Per Kviman säger att en manager visserligen till viss del kan bli vän med sina artister, men 

han ser ändå relationen till sina artister som en i första hand professionell relation. Han menar 

att artisten tar kontakt med ett management för att få ett professionellt utfört arbete, inte för att 

skaffa en kompis. Per menar att det är farligt att bli för involverad med de människor man 
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jobbar med eftersom det kan påverka hur professionellt man kan sköta sitt arbete. Magnus 

Söderqvist håller delvis med Per. Han menar att det i och för sig är naturligt att man blir 

vänner med de man jobbar med, men att det är viktigt att kunna skilja mellan vad som är 

vänskap och vad som är jobb. Han säger att:  

”Det finns tre saker som är definitiva. Man föds, man dör och management blir 

kickat” 

Detta säger en hel del om hur Magnus ser på relationen mellan artister och managers. Om 

managementet ändå i slutändan blir utbytt så kan en nära personlig kontakt bara göra saken 

svårare, vilket kan vara en viktig orsak till att inte bli för nära vän med sina artister. Den syn 

både Per och Magnus har på relationen är intressant att sätta i kontrast med det som Zollitsch 

(2003) beskriver när han pratar om kreativt ledarskap. Han menar att den personliga 

relationen är nödvändig för att relationen till artisten ska fungera över huvud taget. 

Naturligtvis litar vi inte på att det Zollitsch säger stämmer överens med alla fall som 

involverar en artist och en manager och Pers relation med sina artister fungerar utifrån vad vi 

har förstått. I Magnus fall kan dock hans syn på att relationen redan från början är dömd att 

misslyckas vara orsaken om relationerna ibland faktiskt skulle misslyckas. Om man använder 

Bolman och Deals (2003) syn på ledarskap, där de menar att ledarskapet påverkas av den 

ledda, tror vi att Magnus förmodligen påverkas av sina tankar om att samarbetet kommer ta 

slut. Om han redan från början räknar med att han kommer bli utbytt som manager av artisten 

så tror vi att det avspeglar hans sätt att vara på mot artisten. Och om inte artisten känner att 

Magnus litar på artisten så är relationen i riskzonen att bli dålig (Zollitsch 2003). 

Men det finns även de managers som faktiskt jobbar väldigt nära sina artister. Carolina 

Eriksson menar att jobbet blir mycket roligare om hon är kompis med sina artister och gör 

annat än bara jobbrelaterade saker tillsammans med dem. Vi ser detta som ett sätt att faktiskt 

skapa ett lyckat jobbsamarbete, då Zollitsch (2003) skriver att en av grundpelarna i en lyckad 

relation till en kreativ människa är att det ska finnas glädje i relationen. Carolina umgås 

mycket med sina artister utanför jobbet, vilket till viss del kan bero på att hon driver företaget 

ensam och behöver den sociala stimulansen som arbetskollegor annars hade kunnat ge. Men 

vi tolkar detta som att det för Carolina är viktigt att ha någon annan att bolla tankar med när 

hon inte har några kollegor att göra det med. Detta kan också vara en förklaring till att 

Carolina i större utsträckning än de andra managers vi pratat med tycker att det är okej att 

artisterna själva gör mycket av jobbet. Om hon ser sina artister mer som kollegor än som 

kunder eller uppdragsgivare är det naturligt att arbetet delas upp efter intresse och kunskap, 

snarare än bara efter vad kontraktet har specificerat att varje part ska göra. Detta tror vi är en 

väldigt viktig del inom arbetsfördelningen. Det är viktigt att alla parter verkligen gör det som 

de är bäst på för att uppnå ett så bra resultat som möjligt, men genom att inte ha bestämda 

arbetsuppgifter tror vi även att det minskar risken att någon part fastnar i det som Byrnes 

(2003) kallar för det dagliga arbetet vilket han menar dödar kreativiteten.  

Vi kan också se en koppling till Morgans påstående att det är viktigt att som manager omge 

sig med människor som har andra styrkor än en själv. Då Carolina inte har några kollegor kan 

det vara extra viktigt för henne att få en nära personlig relation till sina artister istället, och att 
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låta dem själva göra vissa saker som Carolina själv inte är lika bra på. Vi ser här att artisterna 

nästan fungerar som en form av kollegor, som tillsammans med Carolina delar upp arbetet 

mellan sig efter var och ens kunskaper och intressen. Samtidigt är artisterna också kunder som 

själva är med och skapar den tjänst Carolina erbjuder. Denna medverkan ser vi sker i form av 

både intellektuellt och emotionellt deltagande. Det intellektuella deltagandet är i form  av att 

artisterna använder sig av de kunskaper som Carolina själv inte har, och det emotionella 

deltagandet i form av att de engagerar sig i arbetet och relationen till managern tillräckligt för 

att kunna bygga upp en personlig relation. 

Den relation vi fått ta del av under vår forskning som vi ser som den mest personliga är den 

mellan Brian Robertson (Robbo) och hans manager Sören Lindberg. När vi träffade Robbo 

hade han just kommit till Sverige för att fira jul med Sören (vilket genast fick oss att tänka på 

filmen Love Actually, där artisten Billy Mack väljer att fira jul med sin manager framför att 

vara på någon av alla de fester han blivit bjuden till). Sören berättar att han inte bara är 

manager åt Robbo utan att de också är bästa vänner, låtskrivare och producenter. Men han var 

noga med att kunna skilja på vad som var vänskap och vad som var hans jobb, då det annars 

skulle vara svårare att få relationen att fungera. När vi frågade Robbo om han tyckte att det 

var viktigt att skilja på vad som var jobb och vänskap var han ganska oförstående inför frågan 

och menade att vänskapen och arbetet gick hand i hand och att det inte fanns någon gräns 

mellan dem. Så även om parterna har en väldigt nära personlig relation verkar de alltså ha lite 

olika bilder av hur relationen faktiskt ser ut. En orsak till detta tror vi kan vara att Sören i stor 

utsträckning fungerar som ett filter för Robbo, som därför faktiskt inte ser så mycket mer än 

bara den vänskapliga delen av relationen. Palmer och Hardy (2000) hävdar att information är 

en källa till makt, och genom att välja vilken information han delar med sig av skulle man 

kunna säga att Sören får en maktroll i relationen. Vi fick dock intrycket av att Robbo inte var 

särdeles intresserad av affärsdelen av sitt artistskap. För att främja Robbos kreativitet som 

artist är det därför möjligt att Sören snarare har valt att ”dölja” den affärsmässiga sidan av 

artistskapet för att ge Robbo mer utrymme att vara kreativ. Vi tror att det i detta fall skulle 

vara svårt att få ett bra resultat med en enbart professionell relation. Robbo har blivit lurad av 

tidigare managers och därför tror vi att värdet för honom med att ha en manager snarare ligger 

i att känna trygghet än att tjäna maximalt med pengar.  

Per ser dock en fara i att relationen mellan artister och managers är så personlig. I framtiden 

skulle han vilja se större managementbolag där fler personer blir inblandade i varje artists 

karriär för att minska den personliga kontakten till bara en människa. På så sätt menar han att 

jobbet skulle kunna utföras ännu mer professionellt genom att varje person skulle kunna ägna 

sig åt det som just han eller hon är bäst på. Vi ser här att Per vill utveckla arbetsfördelningen 

och specialisering och på så sätt skapa en mer effektiva relation som både hans företag och 

artisterna tjänar mer på. Detta förutsätter dock att det som artisterna ser som värdet i 

samarbetet är resultatet som det kan ge eller den mer effektiva metoden snarare än den 

personliga kontakten. 
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4.6. ”Det finns så mycket snackare i musikbranschen.” 
          - Om tillit 
Under våra intervjuer har ämnet tillit ständigt dykt upp. Det verkar vara oerhört viktigt oavsett 

om relationen är personlig eller professionell. Brian Robertson tycker att en managers 

viktigaste uppgift är ”To be honest and to be a friend”, och när Maja Alderin beskriver 

relationen till hennes manager säger hon att: 

”Tillit är allra viktigast. Jag måste känna att jag litar på Carolina 100% och att 

jag vet att jag alltid kan ringa henne om det är något.” 

Tillit är något som också alla de managers vi intervjuat tycker är mycket viktigt, och det får 

oss att inse hur viktig relationen är för båda parter. Den bild som kommit fram så tydligt ur 

vår empiri stämmer nämligen mycket väl överens med det som Zollitsch (2003) hävdar, 

nämligen att just tillit är den viktigaste faktorn för att få en relation till en kreatör att fungera. 

Morgan Johansson menar att de flesta konflikter i relationen mellan artist och manager 

handlar om att det inte finns tillräckligt med tillit. Oftast uppstår problemen när det inte går så 

bra för artisten eftersom det kan leda till att artisten tappar tilliten till sin manager och börjar 

ifrågasätta huruvida han eller hon verkligen har ansträngt sig tillräckligt och gjort rätt saker.  

Vi har under våra intervjuer sett en tydlig koppling mellan hur personlig/professionell 

relationen är och hur svårt de intervjuade upplever det att skapa tillit i relationen. I de 

relationer som är mindre personliga har de intervjuade berättat att de upplever det som svårt 

att skapa tillit. Per säger till exempel: 

”Att artisterna är rädda för att bli blåsta, det är ju inte ovanligt. Det är svårt för 

en artist att inte exponera sig på det sättet. Man ger ifrån sig en så stor del av ens 

affärer till ett management och ett skivbolag och så vidare att sköta dem, så man 

är ju i händerna på andra människor. Så det kan jag förstå att många artister är 

vaksamma eller lite nojiga på de bitarna. Och det är ju en väldigt viktig sak för 

managementbranschen i stort att skapa den tilliten till artisten. För att det är ju 

oftast en ganska negativ, okreativ del av ett samarbete att ha sådana funderingar. 

Men ibland är de berättigade, ibland är de inte det.” 

Zollitsch (2003) hävdar att en kreativ ledare måste ha en mycket känslosam relation till de 

kreatörer han leder. Att managers med en mindre personlig relation till sina artister har 

upplevt att många artister är rädda för att bli lurade tror vi därför kan bero på just att de 

försöker ha en så professionell relation som möjligt och därmed inte har samma känslosamma 

band till sina artister. Vi tror att det finns många artister som har lättare att lita på en människa 

man känner personligen än att lita på någon man bara ser som en affärspartner, vilket kan vara 

en av de stora anledningarna till varför stora stjärnor som Ozzy Osbourne och Ronnie James 

Dio har sina fruar som managers. Det finns också nackdelar med att ha sin fru som manager, 

eller att vara manager åt sin man, men fördelen med denna typ av relationer tror vi är just att 

de känslomässiga banden finns där vilket skapar bättre förutsättningar för att också skapa 

tillit.  
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Men även de managers som försöker hålla mer professionella relationer till sina artister verkar 

helt klart ha ett väldigt fungerande sätt att arbeta på vilket vi, om vi ska använda Zollitschs 

(2003) begrepp, tolkar som att det ändå måste ”kännas bra” i relationen. Även om tilliten 

kanske var svårare att bygga upp så finns den där.  

Men hur bygger man då upp den så viktiga tilliten? Många managers påpekar vikten av att se 

till att sköta sitt jobb på ett bra och professionellt sätt, så att man undviker att hamna i 

situationer där artisten börjar ifrågasätta managern. Det är också bra om artisten kan se att 

managern sköter sitt jobb, till exempel genom att managern ser till att motivera sina kostnader 

gentemot artisterna. Det handlar helt enkelt om att bevisa att man faktiskt är en pålitlig person 

som förtjänar tilliten, vilket är precis vad Zollitsch (2003) också förklarar när han hävdar att 

man måste hålla de löften man ger. Enligt Carolina är den allra viktigaste faktorn för att 

artisten ska få förtroende för sin manager att managern inte lovar mer än vad han eller hon 

kan hålla. Även om man har lyckats bygga upp en artist från grunden är det inte säkert att det 

kommer gå lika bra för nästa artist, och lovar man för mycket är det lätt att artisterna bara blir 

besvikna. 

”Det är så många i branschen som försöker visa att de har blivit större än de kan. 

Man träffas första gången: ’vi kan göra dig till stjärna’ eller ’vi har massa 

kontakter’ och man lovar guld och gröna skogar. Jag jobbar inte alls på det 

sättet, utan man tittar mer på vad den enskilda artisten behöver hjälp med och 

styr upp småsaker så att allt blir organiserat, jobbar tillsammans med artisten.”  

Adam menar att Carolina inte lägger tid på att visa sig häftig. Svensk musikbransch är annars 

ganska mycket ”business of being cool” säger han. Han menar att det ofta till och med handlar 

mer om att göra saker för att imponera på andra i branschen än att jobba för musiken. Vi 

tolkar detta som att det kan finnas olika mål inom artistskapet. Detta bekräftar Adizes (1975) 

teori om att det är svårt att blanda estetiska och ekonomiska intressen just för att dessa ofta 

har olika mål. Om Adam har rätt i att personer inom musikbranschen hellre imponerar på 

andra än jobbar för musiken kommer det ha en mycket negativ effekt på den kreativa sidan av 

artistskapet. Carolina säger att hon istället jobbar tillsammans med artisten och vi funderar 

därför på om detta kan vara ett sätt för managers att lösa denna problematik. Genom att låta 

kunderna vara medaktörer och påverka skapandet av tjänsten som managern erbjuder får de 

också möjligheten att se att managern faktiskt jobbar i artistens intresse. Detta verkar vara ett 

bra sätt att bygga upp tillit på. Vårt antagande stärks av Chan, Yim och Lams (2010) 

påstående att säljarens kontroll minskar om köparen ska medverka till skapandet av tjänstens 

värde. Vissa av de managers vi intervjuat har berättat att de inte vill låta artisterna själva ha 

kontakt med övriga intressenter, vilket kommer att ge managern en större kontroll och därmed 

minskar artistens möjligheter att i lika stor utsträckning påverka värdeskapandet. Även om 

dessa managers har sagt att det blir extra viktigt att bygga upp tillit i dessa fall, då artisten inte 

har något annat val än att lita på managern, så säger de också att artisternas beroende gör det 

ytterligare svårt att bygga upp tillit. 
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Att tilliten upplevs som otroligt viktig i relationen mellan artister och managers har vi fått 

tydliga exempel på. Detta ser vi som ett bevis på att artister inte enbart värdesätter vilket 

resultat deras managers ska skapa, utan att även vägen till målet är viktig. Vargo och Lusch 

(2004) hävdar att relationer och interaktioner har blivit allt viktigare delar av värdeskapandet 

och vi tolkar våra intervjupersoners fokus på just tillit som att en stor del av värdet i relationen 

är att de kan känna en form av trygghet och kan ägna sig åt sina saker utan att behöva oroa 

sig. 
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5. SLUTDISKUSSION 
I detta kapitel vill vi besvara de forskningsfrågor vi arbetet med under vår forskning. Vi 

börjar därför med att påminna läsaren om syftet med vår uppsats för att sedan föra en 

diskussion kring varje forskningsfråga. Slutligen vill vi avsluta denna uppsats och vår 

forskning med några personliga reflektioner och tankar som vi vill dela med oss av. 

___________________________________________________________________________ 

5.1. Besvarande av forskningsfrågor 

5.1.1. Syfte 
Att många artister har en manager bakom sig som hjälper dem att bygga upp sina karriärer är 

något vi självklart har varit medvetna om, även om dessa managers i det flesta fall har en 

relativt ”osynlig roll” i jämförelse med artisten. De managers som vi hört talas om genom till 

exempel artistbiografier, intervjuer och filmer var i de flesta fall väldigt högljudda, 

domderande och aningen aggressiva personer, som visserligen såg till att deras artister inte 

behövde göra något annat än att spela musik men som också fattade alla beslut utan att 

rådfråga sina artister. Vi hade känslan av att även om det säkert finns även sådana managers, 

så kan det knappast vara någon sanning att alla managers sköter sina jobb på detta sätt. 

Dessutom var vår uppfattning att denna typ av manager var vanligare innan den tekniska 

utvecklingen förändrade musikbranschen. Därför blev vi nyfikna på att få se andra, kanske lite 

vanligare och modernare, bilder av managers och deras sätt att jobba. Vi ville också, genom 

att teoretiskt analysera de resultat vi skulle få fram, bygga upp en förståelse kring vilka 

faktorer som påverkar managerns roll och relation till sina artister. Syftet med vår forskning 

blev därför: 

- att skapa förståelse för hur relationen och rollfördelningen mellan managers och 

artister kan se ut och vad som påverkar detta, samt hur manageryrket har 

påverkats av den förändring som skett i musikbranschen i och med den tekniska 

utvecklingen. 

För att kunna uppnå detta syfte har vi under arbetets gång jobbat med tre forskningsfrågor. 

Efter att, med hjälp av teori från flera olika forskningsområden, ha analyserat den empiri vi 

samlat in vill vi nu besvara dessa forskningsfrågor. 

5.1.2. Vilka roller och vilken arbetsfördelning finns mellan managers och artister? 
Vi har genom vår forskning kunnat konstatera att det inte finns någon tydlig arbetsfördelning 

mellan managers och artister som gäller i samtliga fall. Detta kan istället skilja sig åt mycket 

från fall till fall. Alla vi pratat med är överens om att samarbetet i grunden handlar om att 

artisten ska sköta de kreativa delarna av artistskapet, medan managern ska sköta de mer 

affärsmässiga delarna. Trots detta finns stora variationer i arbetsfördelningen, vilket verkar ha 

flera orsaker. 

Även om alla verkar överens om att managerns arbete i grunden handlar om att ge artisten 

utrymme att vara kreativ, är det tydligt att arbetsfördelningen inte alltid är så enkel som att 

artisten gör det kreativa arbetet och managern gör resten. Vi har sett att det finns artister som 
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själva vill göra mycket av de affärsmässiga uppgifterna, samtidigt som det finns managers 

som vill delta i de kreativa delarna. I många fall verkar detta helt enkelt bero på att parterna 

har ett intresse för även den andra sidan av artistskapet och tycker att det är roligt att jobba 

med dessa saker. Men vi ser också att det åtminstone till viss del är en fråga om kontroll, då 

både managers och artister säger sig få en nödvändig helhetsbild genom att vara involverade i 

alla delar av artistskapet och då i princip alla verkar tycka att det är viktigt att de blir 

informerade om allt som händer. 

Att definiera vilka delar av artistskapet som hör till det kreativa och vilka som hör till det 

affärsmässiga har visat sig vara något som är relativt svårt. Det kreativa arbetet innefattar 

mycket mer än bara att skriva musik och att uppträda inför sin publik. Det finns dessutom 

många uppgifter som normalt kanske inte ses som kreativa, men som kan ha avgörande 

påverkan på det kreativa arbetet. Exempel på detta kan vara att välja och anlita producenter 

och studiomusiker, som är personer som kommer att inverka på hur musiken i slutändan 

kommer att låta. Och förutom att affärsmässiga delar kan ha kreativa inslag, så kan också 

vissa kreativa delar ha affärsmässiga inslag. Ett exempel på det kan vara om en artist väljer att 

ändra på till exempel vissa inslag i sina låtar eller sin image för att resultatet ska kunna bli 

mer kommersiellt gångbart. Dessa exempel visar på hur det ibland kan vara svårt att skilja det 

kreativa från det affärsmässiga, och därmed också kan vara svårt att avgöra vem som ska göra 

vad även i de fall där man bestämt vem som ska ansvara för vilket område. Vi kan därför se 

att den uppfattning som arts management-teorin lyfter fram, nämligen att det finns en stor 

konflikt mellan det estetiska och det affärsmässiga, kan vara något som eventuellt bör 

ifrågasättas eller närmare undersökas då det inom artistskapet saknas tydliga gränser mellan 

det kreativa och det affärsmässiga.  

Att ha kontakt även med övriga aktörer eller intressenter är något som verkar vara viktigt både 

för artister och för managers. Eftersom dessa andra aktörer kan vara avgörande för att kunna 

nå de mål man har satt upp, hamnar den part som inte själv har någon direktkontakt till dessa 

personer lätt i en beroendeställning till den part som sköter kontakten. För båda parter kan det 

dock vara fördelaktigt för deras karriär att känna och ha en relation till personer på olika 

positioner i musikbranschen. Det är därför inte konstigt att det i många fall kan uppstå 

konflikter eller åtminstone vissa oklarheter kring hur arbetsfördelningen ska se ut när det 

gäller just kontakten till andra aktörer.  

Vilken arbetsfördelning man har i en relation mellan manager och artist verkar till stor del 

bero på hur de olika parterna ser på sina roller i relationen. Vilka olika roller managers har i 

relationerna till deras artister kan därför också, precis som när det gäller arbetsfördelningen, 

skilja sig åt och se olika ut från fall till fall. Om managern ser sig som någon som blivit 

anställd av artisten för att göra ett visst jobb blir arbetsfördelningen annorlunda än ifall 

managern ser det som sin roll att bygga upp artistens hela karriär. Vi har dock märkt att det 

verkar vara svårt för de olika parterna att definiera vilken roll de har i relationen. Managers 

ser sig ofta som både anställda (eller uppdragstagare), säljare, samarbetspartners och en extra 

bandmedlem samtidigt. Detta är något som kan skapa oklarhet kring hur det gemensamma 

arbetet ska skötas eller vem som ska göra vad, men det kan också öppna upp för flera olika 
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möjligheter och sätt att jobba utan att parterna behöver känna sig alltför bundna vid en 

specifik roll. 

Vi kan tydligt se att det inte finns några färdiga svar på hur arbetsfördelningen eller rollerna 

ska se ut i relationen mellan artister och managers. Vi har dock sett att detta är något som 

verkar vara positivt snarare än negativt. Eftersom de managers och artister vi intervjuat på 

många sätt har varit väldigt olika varandra, och eftersom artister kan ha väldigt olika 

förutsättningar, mål, personlighet och karriär, ser vi det som positivt att det inte finns någon 

färdig mall utan att det istället lätt kan anpassas för att fungera så bra som möjligt. Det viktiga 

är helt enkelt att vara överens och hitta ett sätt att jobba på som fungerar för båda parter, och 

som dessutom fungerar i kontakten med övriga intressenter.  

5.1.3. Hur ser managers relationer till deras artister ut och vad påverkar detta? 
Den relationen vi är vana att se mellan artister och deras managers, den relationen som 

presenteras i skönlitterära verk och filmer, består ofta av den patriarkaliska ledaren som tar 

hand om sin artist och hjälper den med allt från att förhandla med andra aktörer till att borsta 

deras tänder. I filmen Rose, som bygger på Janis Joplins karriär, får vi se hur sångaren Rose 

lever ett så pass destruktivt och oansvarigt liv att det enda som håller henne vid liv är hennes 

manager. I boken The Dirt, som följer hårdrocksbandet Mötley Crües karriär, får vi ännu ett 

exempel på detta, managers som tar hand om sina artister som om de vore barn helt utan eget 

omdöme och förstånd. Under vår forskning har vi konstaterat att detta inte verkar vara den 

relationen som vanligtvis förekommer mellan artister och managers, även om vi faktiskt har 

sett glimtar av den i vissa relationer. Vi kan utifrån vår forskning istället fastslå att alla 

relationer ser väldigt olika ut.  

Någonting som vi upptäckt är återkommande är att det i alla relationer verkar behövas både 

personliga och professionella inslag, även om det kan variera vilken av delarna som är mest 

dominerande. De managers vi har intervjuat har haft väldigt skilda åsikter om hur relationen 

bör se ut för att fungera så bra som möjligt. Hur personlig kontra professionell relation 

managern har med sina artister verkar bero mycket på hur managern ser på sin roll som 

manager. I många av de fall vi har tittat på där managern förespråkar en väldigt nära relation 

med sina artister ser vi även att de är vänner utanför jobbet och umgås med varandra på 

fritiden. De managers som ser på sin roll som en professionell affärspartner försöker istället 

hålla relationen först och främst professionell. Vi har genom vår forskning sett både för och 

nackdelar med både personlig och professionell relation. Fördelen med att ha en dominerande 

personlig relation är att parterna känner varandra väldigt bra och vet vilket arbetssätt som 

fungerar bäst för dem, dessutom är det många som säger att jobbet blir mycket roligare om 

man får umgås med sina vänner hela dagarna. Fördelen med en professionellrelation är att 

parterna kan jobba bortom det känslomässiga planet. Detta innebär att parterna kan se mer 

objektivt på sakfrågor och behöver inte vara rädda för att förstöra relationen mellan sig bara 

för att de tycker olika.  

Vi har i vår forskning kommit fram till att tillit är en avgörande faktor för att samarbetet ska 

fungera i en relation mellan artister och managers, oavsett hur personlig eller professionell 
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relationen är. Alla vi har intervjuat är överens om att tillit är något som måste finnas i någon 

form och att det är viktigt att den tas väl hand om och göds om man vill få relationen att 

fungera. Här ser vi att det finnas en fördel för de managers som har personliga relationer till 

sina artister. I många fall är det lättare att lita på en vän än vad det är att lita på en 

affärspartner. Samtidigt ser vi att en affärspartner på sätt och vis bär med sig en legitimitet 

som en vän på ett annat sätt behöver bevisa.  

Tilliten grundar sig på att artisten kan lita på att managern verkligen gör det som är bäst för 

artistens karriär. Som vi tidigare konstaterat jobbar managern på uppdrag från artisten för att 

förverkliga artistens mål. Artisten måste då kunna lita på att managern verkligen gör detta 

istället för att jobba mot sina egna mål för att främja sin egen karriär. Så för att samarbetet ska 

fungera måste båda parterna jobba mot samma mål. Alla managers vi har pratat med har varit 

överens om att deras jobb går ut på att vara på artistens sida i alla frågor, även om de inte 

alltid håller med artisten och även om de anser att det hade varit bättre att göra på ett annat 

sätt än vad artisten vill. Om managern skulle börja jobba efter egna mål istället för artistens 

skulle det innebära fel i balansen menar en manager. Vi har inte sett några tecken på att det 

ska förekomma någon intressekonflikt i något av de fallen vi har tittat på. Eftersom relationen 

bygger på tillit går det inte att prioritera sig själv framför andra om man inte vill ha dåligt 

rykte i branschen. Sveriges musikbransch är dessutom inte så stor, så att få dåligt rykte 

innebär en väldigt negativ effekt på karriären.  

5.1.4. Hur påverkar nya förutsättningar managerns roll och relation till artister? 
Den tekniska utvecklingen, internet och digitaliseringen har på många sätt påverkat hela 

musikbranschen, vilket också är något som har diskuterats mycket tidigare. Med tanke på att 

artisterna kan göra mer själva, skivförsäljningen har minskat och andra delar istället har blivit 

viktigare, har också de olika rollerna bland musikbranschens aktörer förändrats. Dessa nya 

förutsättningar är självklart något som påverkat även managerrollen. Artisterna har numera 

möjligheter att göra mer själva än någonsin tidigare, och har dessutom lättare att själva sköta 

sina kontakter till andra aktörer inom musikbranschen. Trots detta verkar varken de managers 

eller de artister vi intervjuat ha bilden av att managers skulle ha blivit mindre betydelsefulla 

eller fått en minskad roll. Däremot verkar managerns roll och arbetsuppgifter till viss del ha 

förändrats på grund av de nya förutsättningarna i musikbranschen. Eftersom det nu finns nya 

sätt för att marknadsföra artister, sprida musiken, boka spelningar och mycket mer så kräver 

det att managers har kunskaper inom dessa områden för att på bästa sätt kunna hjälpa sin 

artist. Detta gäller framförallt som managers har ”tvingats” ta över uppgifter som förut sköttes 

av andra aktörer. Enligt Morgan Johansson har det till exempel blivit vanligare att managers 

gör de saker som traditionellt har varit skivbolagens jobb. Anledningen till detta är just att det 

har blivit så pass enkelt att spela in skivor själv att det är mest ekonomiskt att göra på det 

sättet, samtidigt som artisten själv kanske saknar tiden eller de kunskaper som krävs. Det 

börjar också bli mer vanligt att managern bokar in sina artisters spelningar istället för att låta 

en bokningsagent sköta detta. De nya förutsättningarna ger visserligen managern möjligheten 

att själv få en större kontroll över artistens karriär och kanske att kunna minska utgifterna (och 

därmed även öka sina egna intäkter) genom att göra mer själv, men det kräver också att 

managern skaffar sig allt bredare kunskaper inom fler områden. 
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Vi har sett att även managerns relation till sina artister till viss del verkar ha påverkats av de 

nya förutsättningarna. Enligt Adam Heldring har dagens artister större kunskaper än tidigare 

om hur musikbranschen fungerar och är själva mer involverade i sin karriär eftersom de tack 

vare förändringarna i musikbranschen har fått möjligheten att vara det. Detta gör också att 

artisterna inte i lika stor utsträckning är beroende av sina managers utan istället själva har en 

bra koll på den egna karriären. Eftersom det genom internet har blivit mycket lätt att själv 

hitta all möjlig information på ett ögonblick får managern inte heller samma gatekeeper-

funktion som tidigare, då managern genom att vara den enda kontakten mellan artisten och 

övriga aktörer satt på en stor makt i musikbranschen. Visserligen är managerns kontakter 

fortfarande viktiga, men idag är det lättare för vem som helst att själv försöka bygga upp 

dessa kontakter och relationer. Detta innebär att även om artisten skulle vara beroende av att 

ha en manager, så blir beroendet inte bundet till en specifik person utan istället kan nästan 

vilken manager som helst hjälpa till med det som behövs. Vi har sett att managers inte tror att 

deras artister känner sig beroende av dem personligen även om de är beroende av hjälpen. Per 

Kviman föreslår till och med att man istället för att ha en manager ska bygga upp större 

managementbolag där jobbet kan delas upp mellan flera personer som specialiserat sig på 

olika saker. Att artister inte är i en lika stor beroendeställning till sina managers är något som 

påverkar relationen dem emellan och vi har genom vår forskning konstaterat att både 

managers och artister har svårt att identifiera sig själva (eller den andra parten) som ledare i 

relationen. Istället ses relationen som ett gemensamt samarbete, där managern i vissa fall till 

och med är en ”extra bandmedlem” eller artisten tar över managerns uppgifter när managern 

har mycket att göra. 

Något vi reflekterat över under vår forskning är att möjligheterna att göra mycket mer själv 

gjort att punkten då artister känner att de behöver hjälp numera verkar komma senare i 

karriären. Eftersom artisterna kan komma en bra bit i sin karriär som D.I.Y-artister är det ofta 

först när de har kommit till en högre nivå som de behöver hjälp av  en manager. Detta är 

något som vi ser att många managers upplever som en positiv utveckling, då många 

eftersträvar att artisterna ska vara mer insatta i hur musikbranschen ser ut, se till att veta 

varför de behöver en manager och ha en realistisk syn på vad deras management ska kunna 

göra åt dem. Samtidigt kan detta innebära att eftersom de artister som bestämmer sig för att 

skaffa sig en manager redan har kommit en bit i sin karriär och därmed är mer ”färdiga” 

artister, så minskar det inflytande som managers kan ha över de mer kreativa delarna av 

artistskapet. 

5.1.5. Besvarande av syfte 
I våra slutsatser kan vi tydligt se att det inte finns några klara svar när det gäller hur rollerna, 

arbetsfördelningen och relationen mellan managers och artister ser ut, utan att detta istället 

kan skilja sig mycket från fall till fall. Trots detta anser vi att vi har lyckats presentera flera 

olika exempel på hur detta kan se ut, och samtidigt lyft fram intressanta aspekter av 

manageryrket. Genom att ur flera olika perspektiv ha diskuterat vilka faktorer som påverkar 

dessa saker har vi också satt dessa exempel i ett sammanhang. Vi tror därför att vi genom vår 

forskning har kunnat öka förståelsen för hur managerns roll, arbetsfördelning och relation till 
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sina artister ser ut samt hur de nya förutsättningarna i musikbranschen har påverkat allt detta, 

och att vi därmed har besvarat syftet med vår uppsats. 

5.2. Avslutande reflektioner 
Vad är det som managers och artister får ut av att arbeta med varandra? Vi har genom vår 

forskning sett att managern visserligen jobbar för att bevaka artistens intressen, men att 

relationen handlar om mer än bara ett rent professionellt arbete och att båda parterna kan ha 

stor inverkan på den andres karriär. Det är självklart viktigt att arbetet leder till professionella 

resultat, men vi har under arbetets gång insett att det som många managers och artister ofta 

värdesätter allra mest är att de har ett samarbete mot ett gemensamt mål och att de får ut mer 

ur relationen än bara ett väl genomfört arbete. 

Trots att vi har ett stort intresse i musikbranschen så har vi tidigare inte varit speciellt insatta i 

hur managerns yrke egentligen ser ut, hur stora variationer det kan finnas eller vad som 

påverkar dessa faktorer. För oss har det därför varit mycket givande att få genomföra denna 

forskning och då framförallt att få ta del av de berättelser, funderingar och förklaringar som 

både managers och artister generöst har delat med sig av. Det har också varit intressant att få 

sätta detta i sammanhang genom en teoretisk koppling. Detta framförallt som vi, tack vare 

våra utbildningsinriktningar, har haft möjligheten att koppla vår insamlade empiri till teori 

från mer än ett forskningsområde. Vi anser att vi på grund av detta har kunnat titta på 

managerrollen ur fler synvinklar än vad som annars hade varit möjligt, och att vi därför också 

har kunnat få en ytterligare förståelse för sammanhangen kring managerns relation till sina 

artister. 

Samtidigt som vår förståelse för managerns roll, arbetsfördelning och relation till artisterna 

har ökat, så har också vår nyfikenhet och vårt intresse för detta område ökat. Vi ser tydligt att 

det inte finns ”ett rätt sätt” att jobba på utan att arbetet mellan en manager och en artist istället 

måste vara anpassat efter de förutsättningar som finns. Musikbranschens förutsättningar har 

förändrats på grund av till exempel den tekniska utvecklingen, internet och digitaliseringen, 

men det handlar inte om en förändrig som nu är ”färdig” utan istället om något som löpande 

förändras. Därmed kommer troligtvis även managerns roll och relation med artisterna att 

fortsätta förändras, och vi är mycket nyfikna på hur denna förändring kommer att se ut. 

Medan någon manager tror att det bästa vore att försöka minska de personliga inslagen i 

relationen och istället fokusera på de mer professionella delarna, tror någon annan att de 

personliga delarna i relationen kommer att bli allt viktigare. Det vore mycket intressant att 

försöka se om något av dessa förslag skulle fungera bättre än det andra, eller om det rent av 

skulle vara möjligt att på något sätt kombinera de båda synsätten. Vi tror dock att de nya 

förutsättningarna troligtvis kommer göra att det finns artister med helt olika behov, och att det 

därför är bra om båda alternativen finns tillgängliga för att artisterna ska kunna få just den 

hjälp de behöver. Vi tycker att det ska bli intressant att se om utvecklingen kommer leda till 

ännu fler sätt att arbeta på, eller kanske till och med att de olika arbetssätten kommer att 

utvecklas till något som skulle kunna ses som i det närmaste olika yrkesroller. Vår 

förhoppning är att managers vågar vara nyfikna och modiga i sitt sätt att hitta sätt att arbeta på 

i framtiden så att vi får följa denna spännande utveckling.   
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