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Sammanfattning  
Denna studie lyfter de utmaningar och komplexiteter som finns inom den moderna musikbranschen, 

och riktar sig mot att förstå hur dessa utspelar sig på mikonivå, utifrån den enskilde musikerns per-

spektiv. Studien vill förstå vilka hinder och utmaningar som upplevs vara mest problematiska för 

musikern i sin egna karriärsatsning, och hur dessa hinder och utmaningar i sin tur kan komma att 

påverka dennes bild av sin lämplighet för karriär i branschen. Studiens syfte och frågeställning be-

svaras genom ett fenomenologiskt närmande av empirin, i kombination med Berger och Luckmanns 

samt Bourdieus teoretiska ramverk kring samhällets verklighetskonstruktioner genom mellan-

mänskliga typifieringar. Vad denna kombination genererar, är en belysning av att upplevelsen kring 

utmaningar och hinder vid karriär visar sig vara kontextbunden, och att den står under påverkan av 

vilka rum inom branschen som musikern socialiserats in i. Hur väl dessa kontextuella musik-

branschdynamiker internaliserats i musikerns verklighetsuppfattning visar sig i ljuset av teorierna 

ha potentiell påverkan på vilka mått som musikern sedan mäter sin lämplighet för branschen med. 

Hur stor insikt musikern i sin tur fått kring relativiteten i musikbranschens spelregler, beroende på 

vilka social rum som denne vistats i, blir sedan grunden för påbörjad individualism och självstän-

dighet i relation till branschen. 

Nyckelord  
Den moderna musikbranschen, musiker, karriär, mikroperspektiv 

!2



1. Inledning 5 
1.1 Bakgrund 5 

1.2 Syfte & frågeställning 6 

1.3 Disposition 7 

2. Tidigare forskning 8 
2.1 Inledning av tidigare forskning 8 

2.2 Ansvar riktat mot den enskilde musikern 8 

2.2.1 Direktkontakt med publiken 9 
2.2.2 Idealbilder av hur musikern bör vara 9 
2.2.3 Vinnarkoncept i branschen - Kulturentreprenören och DIY 10 
2.2.4 Ekonomiska utmaningar och konkurrens om resurser 11 

2.3 Utmaningar och konflikter inom branschens sfärer 12 

2.4 Summering av forskning & språngbräda till denna studie 13 

3. Teoretiskt ramverk 15 
3.1 Resonemang bakom val av teoretiska ramverk 15 

3.2 Rådande verkligheters trögrörliga ordningar 15 

3.3 Hur ordningar blir till verklighet 17 

3.4 Strider mot rådande ordningar 19 

3.5 Kulturfältets värdebärande komponenter 20 

3.6 Rådande ordningars relativitet 20 

3.7 Slutsats och språngbräda in i ny studie 21 

4. Metod och material 23 
4.1 Fenomenologi 23 

4.2 Insamling av empiri 23 

4.2.1 Överväganden kring metodens validitet 24 
4.2.2 Intervjuernas utfall 25 

4.3 Kodning och tematisk analys 26 
4.3.1 Första- och andrahandskodning 26 
4.3.2 Tematiska rubrikdokument 27 
4.3.3 Etiska överväganden 28 

6. Resultat och analys 30 
6.1 Introduktion av empiriskt material 30 

6.1.1 Respondenternas bakgrund 30 

6.2 Omvärldens uppfattningar av yrkesvalet 31 

!3



6.3 Upplevda hinder och utmaningar 33 
6.3.1 Motgångar vid begynnelse av satsning 33 
6.3.2 Möte med branschliga utmaningar i utbildningskontext 34 
6.3.3 Hierarkiska ordningar 36 
6.3.4 Förväntningar på musikern 39 

6.4 Inre kvalifikationskonflikter 42 

6.5 Övergripande analys 46 

7. Diskussion 48 
7.1 Summering och överblick 48 

7.2 Relation mellan resultat och metod 50 

7.3 Implikationer för framtida forskning och praktik 51 

8. Referenslitteratur 52

!4



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att fullt ut satsa på en karriär som musiker och försörja sig på ett arbete vars grund är kultur och 

kreativa uttryck, har länge varit en väg känd som smal och svåruträknerlig. Till stor del har den varit 

känd som helt och hållet beroende av ett storslaget genombrott, och utan denna händelse har vägen 

till framgång setts som ganska knagglig och kanske till och med omöjlig att välja. Men nu börjar 

marknaden se annorlunda ut – ett globaliserat informationssamhälle växer fram, och breddas till en 

fråga om trender över nationsgränser och en efterfrågan rotad i en konsumtionshunger från en nu-

mera global befolkning. Snabbt fluktuerande institutioner, gräsrotsorganisationer och flexibla små-

företag försöker i effektiv tajthet svänga med marknadsförändringarna för att bestå och inte förtvina 

i skuggan av de stora marknadsjättarna som fortsätter att köpa upp varandra (Castells, 2006). I sin 

bok Gränslöst arbete redogör Allvin m.fl (2006) för den nya arbetsmarknaden, där individen allt-

mer sätts i centrum. Både psykologiska och sociala konsekvenser träder fram i samband med att de 

nya regleringarna frigör individen från arbetsplatsens trygghet och utelämnar denne för att hålla sig 

själv attraktiv på marknaden (Allvin m.fl, 2006). 

 

Även musikbranschens landskap har kommit att förändras som reflektion av den större arbetsmark-

naden (Köping m.fl, 2008). Det fönster som i öppnats i informationssamhällets och demokratise-

ringens spår har gjort det möjligt för den arbetsföra befolkningen att satsa på att med sin konstnär-

lighet nå större publiker. Dessa breddade karriärutsikter för varje enskild kreatör, att få satsa på sitt 

konstutövande som yrke, har genererat i ett växande antal verksamma kreatörer inom den arbetsföra 

befolkningen. Egenföretagande som yrkesform blir i detta allt vanligare (Ellmeier, 2003: s.4). Följ-

den blir dock ett större antal kreatörer som börjat konkurrera om samma intäkter, och behovet av att 

på olika sätt sticka ut blir av stor vikt, för att nå den publik som bara finns ett klick bort.  

 

Den som förmår fungera som kulturentreprenör blir enligt tidigare forskning vinnaren i det nya mu-

sikbranschlandskapet (Ellmeier, 2003; Köping m.fl, 2008). Behovet av att sticka ut i mängden, i 

kombination med vikten av att de konstnärliga initiativen ska generera intäkter, lägger högre ansvar 

på den enskilde musikern att vara innovativ och flexibel. Till störst fördel är om musikern kan ägna 

sig åt fler konstnärliga uttryck, även inom media, och visa på drivenhet på flera områden samtidigt. 
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Jämte detta finns lockbetet kvar att försöka bli upptäckt av de större skivbolagen, vars finansiella 

kapital innebär en motorväg till stabil sysselsättning och framtidsutsikt. Motpolerna bland de många 

karriärintressenter som konkurrerar om branschens resurser genererar i kulturella konflikter och 

frågor om vilken yrkesform som bedöms mest given för branschen. 

 

1.2 Syfte & frågeställning  

Denna studie syftar till att förstå hur externa respektive interna faktorer i relation till 

musikbranschen påverkar den enskilde musikerns upplevelse av sina möjligheter till framgång. 

Genom att söka sig till att förstå och undersöka branschaktörers egna beskrivningar av branschen, 

samt vilka faktorer som i detta får definiera och avgöra framgång, vill studien tolka och förstå 

musikers verklighetsuppfattningar. Hur dessa verklighetsuppfattningar tar sig uttryck, samt hur de i 

sin tur kan facilitera eller hindra musikerns rörelse framåt i branschen, ska lyftas och tolkas. Med 

respondenternas berättelser som verktyg är förhoppningen att studien ska kunna tillföra insikt kring 

musikarbetares verklighet så som de själva förstår den, med en teoretisk problematisering av hur 

verkligheten sedan kan begränsa handling och självbild. Studiens syfte kokas ned till följande 

frågeställningar:  

 

-Vilka olika hinder och utmaningar ser enskilda musiker vid satsning på karriär i musikbranschen? 

-Hur påverkar denna bild i sin tur musikers bedömning av sin egen lämplighet för en karriär i 

branschen?  

 

Undersökningen kommer att anta en fenomenologisk ansats för att inledningsvis få en tydligare bild 

av olika livsvärldar bland musiker i fältet. Hur dessa verklighetsuppfattningar i sin tur präglar musi-

kernas handlingar och känslor, och genererar uttryck för förhoppning respektive missmod, kommer 

studien därefter att försöka analyseras med teorier som institutionsteori samt Pierre Bourdieus kapi-

talteori. Analysen kommer alltså att ta avstamp i ett kunskapssociologiskt tänk, hämtat från Berger 

och Luckmann i sina studier om individens uppfattning och formande av sin sociala verklighet 

(Kunskapssociologi, 1999). Berger och Luckmann konstaterar att en sociolog inte kan ta för givet 

den verklighet som en individ står inför. Istället utmanar det kunskapssociologiska perspektivet 

verkligheten. Även om denna studie ämnar söka sig närmare musikarbetarnas berättelser genom en 

fenomenologisk ansats, och i detta förstå branschen ”inifrån”, kan vi inte nöja oss där. Om ett kun-
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skapssociologiskt perspektiv istället tillåts möta denna förståelse, för att söka efter hur dessa upp-

fattningar utvecklats och objektiverats, kommer vi förmå tolka vart och hur olika institutionella ty-

pifieringar påverkar musikutövarna i deras bild av branschen och sig själva som musiker. Studien 

har därför en liten tvist; den vill till en början gå nära fältet och absorbera, förnimma och reda i de 

känslor och komplexiteter som musikerna sätter ord på kring sin bransch och karriärsatsning, men 

därefter utmana dessa verklighetsuppfattningar konstruktivistiskt. 

Empirin i studien baseras på intervjuer i enlighet med kvalitativ forskning, där respondenterna får 

berätta om sin personliga bild av musikbranschen, samt deras vistelse i den kontexten. I avsikt att 

uppnå syftet kommer respondenterna även bjudas in till att själva sätta ord på vad de tror gör att de 

kvalificeras eller diskvalificeras för framgång i branschen.  

1.3 Disposition  

Detta examensarbete börjar med en presentation av tidigare forskning relaterad till musikbranschen 

och följs sedan av en redogörelse för relevanta teoretiska begreppsramar och förståelser från Berger 

och Luckmann samt Bourdieu. Vidare kommer arbetets metodval och material att presenteras och 

motiveras, följt av ett avsnitt om hur kodning och strukturerande av empirin gått till. Efter detta 

kommer en analys att föras av sammantagen relevant empiri, hand i hand med teoretisk tolkning. 

Detta struktureras rubrikvis, utefter rubriknamn i pedagogisk relevans för studiens syfte, där inne-

hållet presenteras i en växelverkan mellan relevant empiri (vid namn empiri) och tolkning (vid 

namn tolkande kommentar). Resultatpresentationen avslutas med ett avsnitt som på ett mer över-

gripande plan tolkar empirin med givna teoretiska verktyg.  

 

I ett avslutande diskussionsavsnitt kommer reflektioner föras kring huruvida de upptäckter som pre-

senterats bekräftar, men också potentiellt kompletterar, tidigare forskning genom ny analys. En ut-

värdering kommer följaktligen lyfta huruvida upptäckterna och slutsatserna förmår svara på fråge-

ställningen eller om den brister i detta avseende. Metodvalet diskuteras efter detta. Slutligen kom-

mer relevant framtida forskning att föreslås för att inspirera till nya upptäckter som kan vara rele-

vanta för det skede som musikbranschen står i idag.  

!7



2. Tidigare forskning 
2.1 Inledning av tidigare forskning 

Detta avsnitt redogör för och presenterar den forskning som tidigare gjorts på området och som be-

dömts relatera till studiens syfte. Kapitlet inleds med en redogörelse för hur moderniseringen och 

ekonomiseringen av branschen, i kombination med ett ökat antal karriärintressenter inom fältet, 

ställt musikerna inför ett ökat ansvar att arbeta på sin individuella genomslagbarhet. Vidare lyfts de 

kulturella konflikter inom branschen som orsakar friktioner kring huruvida den flexibla, entreprenö-

riella och ekonomiserade yrkesvarianten ska tillåtas föregå den konstnärliga, vars ambition i sin es-

sens först och främst är utövande av konst. Vad tidigare forskning verkar råda mer brist på, är ut-

forskandet av hur branschliga komplexiteter återspeglas i den individuella musikerns självförtroen-

de. Denne står inför en stor mångfacetterad bransch, med många sociala rum och dynamiker, men 

forskningen talar för det mesta bara om den enskilde ur objektiv aspekt. Denna studie ska förhopp-

ningsvis kunna bidra till ett utökat kvalitativt empiriskt underlag inom fältet, som fler av studierna 

nedan poängterat eftersöks. 

Med hjälp av den givna kontext som presenteras nedan, kommer den nya empiriska insamlingen 

kunna betraktas och bearbetas i relation till en större helhet. Den tidigare forskningen är ytterst re-

levant och viktig då vi redan i detta skede kan se och delvis börja förstå vilka förväntningar och 

krav som musikern ur ”objektivt” synpunkt kan komma att vara influerad av. Detta påverkar i sin 

tur vilken grund som respondenter i denna kvalitativa studie möjligtvis kan komma att tala och re-

sonera utifrån.  

Avsnittet avslutas med en summering som bjuder in till nya reflektioner, i förhoppning besvara frå-

geställningen på ett fruktbart sätt och förhoppningsvis komplettera forskningen på fältet. 

 

2.2 Ansvar riktat mot den enskilde musikern 
Ekonomiseringen av den moderna musikbranschen har alltmer kommit att infiltrera aktörer och 

verksamheter både på makronivå, mesonivå och mikronivå (Köping m.fl, 2008: s.85-89). Kulturar-

betarna blir allt fler och genom frilansandet genererar det individuella sökandet efter fler inkomst-

källor till ökad konkurrens och ökad press hos individen.  
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2.2.1 Direktkontakt med publiken  
 

Hughes, Evans, Morrow & Keiths beskriver i en del av sin bok The New Music Industries hur mu-

sikers resa mot en karriär i musikbranschen har kommit att förändras i dagens digitaliserade och 

flexibiliserade samhälle. När teknologin öppnat upp för demokratiseringen av musikdistribution har 

artistens fans kommit att spela en mycket större roll i den tidigare stadiet av karriären. Författarna 

redogör för hur vägen till till karriär i musikbranschen gått från att vara linjär till att bli cirkulär 

(Hughes m.fl, 2016: s.28). Inte längre är skivbolaget och aktörer såsom managers och distributörer 

de primära och högt rådande ”grindvakterna” till artistens karriär, poängterar studien. Artisten har 

istället numera från början, genom digitala plattformer, en större tillgänglighet till direkt relation 

och kontinuerlig interaktion med sina fans. Denna interaktion och relation mellan artist och fans 

genererar i att industrins större aktörer hamnar i en mer reaktiv roll, där en påbörjad uppståndelse 

runt en artist blir det som kommunicerar värdet vidare till dem av vilka artister som är värda inve-

stering. På så vis skapas alltså den cirkulära interaktionen mellan de tre polerna, med direktkontakt 

mellan samtliga parter: (artist←→publik ←→managers, skivbolag och förläggare m.fl←→artist), 

istället för en traditionellt rak och enkelriktad linje: (artist → till managers, skivbolag och förlägga-

re m.fl → till publik) (Hughes m.fl, 2016: s.28).  

 

Hughes beskriver vidare hur de nya karriärmodellerna som nu blivit aktuella kommer både med mer 

risk och ansvar för individen (Hughes m.fl, 2016: s.20). Dessa nya spelregler i branschen tyder på 

ett större ansvar på den enskilde musikern att hitta sin väg framåt i branschen och utforma sin per-

sonliga karriär (Hughes m.fl, 2016: s.29-31). Nya dimensioner av ansvar och upprätthållande av 

personlig kontakt med publiken kan i detta ställa individen på stora prov. Intressant blir om den 

uppdaterade karriärvägen återspeglas även i denna studie, när respondenterna ska sätta ord på vad 

som krävs för att de ska komma framåt.  

2.2.2 Idealbilder av hur musikern bör vara 
 

Ansvaret som musikern ställs inför i branschens nya landskap indikerar alltså på stora krav och för-

väntningar på individen själv. Den ideala kulturarbetaren i dagens ekonomi beskrivs vidare i olika 

artiklar som en mångbegåvad flexibel person i tjugofem- till trettioårsåldern, självständig och utan 

anknytning till varken geografisk plats eller förhållande. Personen förväntas vara både psykiskt sta-
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bil och villig att att hoppa på vilken möjlighet denne än får i kulturbranschen, oavsett om det relate-

rar till konst, musik eller media (Angerer, 1999:26). Flexibilitet tycks sammantaget utgöra en nyc-

kelkompetens för både överlevnad och framfart i branschen (Hughes m.fl, 2016: s.6). I en studie av 

Zwaan och Bogt lyfts även hur A&R’s (Artist and Repertoire), som arbetar med att hitta och välja ut 

artister för vidare satsning, förespråkar att en artist bör vara perfektionistisk och motiverad, lätt att 

tycka om, samtidigt osäker och självkritisk. Till fördel (enligt dem) verkar dessutom vara att ha en 

gemenskap runt sig som både stöttar men också vågar kritisera (Zwaan & Bogt, 2009: s.89). 

 
2.2.3 Vinnarkoncept i branschen - Kulturentreprenören och DIY 
 

På en marknad med allt fler korttidsanställningar och ett högre ansvar på personlig utbildning och 

träning har frilansandet kommit att bli en trend inom kulturindustrin (Menger, 1999: s.546). Vad 

ovan nämnda studier pekar på är viktigt i detta är en formbar och flexibel individ som är öppen för 

olika typer av kreativa arbetsuppgifter. Ytterligare ett koncept som utvecklas som följd av ett fram-

växande digitaliserat samhälle är den entreprenöriella individen (Ellmeier 2003: s.3). En intressant 

diskursiv förändring som vuxit fram i branschen som respons på denna utveckling, är här en ny yr-

kestitel. Titeln kulturarbetare börjar bytas ut med begreppet kulturentreprenör - en benämning som 

mer applicerar på den arbetsform som yrket innefattar för många av dagens och framtidens mång-

sysslande kreatörer (Ellmeier, 2003: s.9; Köping m.fl, 2008: s.86). Ett annan begrepp som åter-

kommer i forskningen inom fältet är begreppet DYI; ”do it yourself”. Diskursen står i nära anslut-

ning till begreppet kulturentreprenör och begreppen återfinns i anslutning till varandra i flera studi-

er. Scott definierar till exempel en DIY-musikproducent som en som skapar och utför framträdan-

den med musik men som också är manager för sig själv. Denne utmärker sig således med att kon-

struera sin egna karriär i musikindustrin, där denne själv närvarar för sin publik på sociala medier 

samt på egen hand ser till att utveckla nya färdigheter (Hughes, 2016: s.6; Scott, 2012: s.238). Des-

sa uppdateringar av yrkestituleringar samt det ansvar som läggs på musikern i samband med det, 

utgör ett underlag som blir relevant även i denna studie. Det kan potentiellt påverka vilket ansvar 

musikerna upplever att de har vad gäller att satsa på en egen karriär, och även påverka hur mycket 

de känner sig vara i linje med branschens förväntningar. Frågor värda att lyfta är om utmaningar 

som dessa utgöra delförklaring till kvalificeringar eller diskvalificeringar som respondenterna gör 

kring att själva få ingå och röra sig framåt i branschen. 
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2.2.4 Ekonomiska utmaningar och konkurrens om resurser 
 

Bland många utmaningar relaterade till arbete i musikbranschen är även den ekonomiska aspekten 

återkommande. Många studier riktar i detta in sig på de risker som följer med att satsa på kulturar-

bete som inkomstgenererande. I en bransch som i allt större utsträckning präglas av DIY-konceptet, 

står musikern i en större personlig belastning av att finna sina egna inkomstkällor. Å andra sidan 

sker inte detta helt okomplicerat, då inkomsten för musikverken inte självklart matchar den tid och 

energi som läggs på att musicera och leverera produkten. Lindqvist (2008) lyfter i rapporten Kul-

turSverige 2009 hur offentligt stöd till kulturen lett till en blindhet hos kulturkonsumenter, som inte 

ser den ekonomiska uppbackning som bakom kulisserna behövts för levererandet av underhållning 

och kultur av god kvalitet. Då konsumenterna idag är den grupp som till störst del finansierar kul-

turkonsumtionen menar Lindqvist att ett samhälleligt uppvaknande behövs inför vad kulturell verk-

samhet egentligen bör kunna inkassera, och att näringslivet i större mån bör vara med och sponsra 

kulturverksamheten finansiellt. Detta för att kulturen ska kunna överleva och stå stabilt i de långa 

linjerna (Lindqvist, 2008: s.99-102).  

 

Parallellt med detta visar å andra sidan en del forskning att det samtidigt inte går att bortse från det 

överskott av arbetare som kulturbranschens framväxt generat i. Även detta blir en negativ effekt på 

möjligheten att få stabil sysselsättning och inkomst i branschen (Menger, 1999: s.566). I studier om 

de konstnärliga näringarna antyder forskare på att politiska system bör åtgärdas för att möta den nya 

arbetsföra befolkning som söker sig till, samt formerar sig utefter de trendande och mer lösa yrkes-

formerna. Även om olika gräsrotsrörelser och independence-yrket i musikbranschen fått mycket 

uppmärksamhet och hyllning, är verkligheten fortfarande sådan att den självständiga karriärvägen 

lätt kvävs av rådande organisatoriska och ekonomiska dynamiker i samhället (Tarassi, 2018: s.209; 

Ellmeier, 2003: s.3; Hesmondhalgh & Baker, 2010: s.4; Lindqvist, 2008: s.99-102).  

 

Andra studier argumenterar även för att centraliseringen i branschen fortfarande är ett faktum och 

att makten i slutändan spåras till de större grindvakterna (McLean, 2010). DIY-musikern måste så-

ledes fortfarande finna sätt att få tillträde till större marknader och publiker genom kontakt med de 

större bolagen (Scott, 2012: s.239). Detta innebär därför ett arbete som musikern står inför, att fort-

farande behöva bli upptäckt och accepterad av de större aktörerna för en viss stabil framtid inom 

branschen. 
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2.3 Utmaningar och konflikter inom branschens sfärer 
 

Andra studier betonar att det finns kulturella barriärer inom musikbranschen, som skapar friktion 

bland de musiker som vill ha ett yrke i sfären. De nya moderna institutioner och diskurser som 

branschens utveckling innebär, kommer inte utan en följd av känslor och laddning hos de iblandade. 

En del av de mellanmänskliga interaktionerna bland musiker och andra branschaktörer handlar här 

bland annat om att komma överens om vilka ordningar och diskurser som råder inom branschen. 

Översättningsvis visar forskning således på utmaningar som uppkommer även på mesonivå.  

 

Det är inte alla inom fältet som vill befatta sig med varandras sfärer - konflikter uppstår kring iden-

titet när musikern ska hitta sin väg framåt i branschen för att hitta en större publik och försörja sig 

på sitt yrke. Kulturella krockar kan förekomma i det att branschens olika sfärer och institutioner 

hamnar i legitimitetskonflikt med varandra. De kommersiella skivbolagen kan uppfattas som hot för 

kulturentreprenören, i och med att de kommersiella institutionerna kan leverera ekonomisk trygghet 

till de som blivit inneslutna i den institutionen (Tarassi, 2018: s.210). Tarassi härleder detta till 

Bourdieus (1984) redogörelse för kulturella fält, vars definitioner och legitimeringar av olika insti-

tutioner leder till konflikt mellan de inblandade. 

Det är inte heller alla som vill förknippas med benämningen entreprenör. Haynes och Marshall 

(2018) har genom en kvalitativ studie visat på en motsägelse till studier om kulturentreprenören. 

Trots innovation och entreprenörskap i sin arbetsform ville respondenter i deras kvalitativa studie 

inte rakt av kalla sig själva för entreprenörer. Vad detta berodde på var delvis på grund av att diskur-

sen entreprenör kan ha en ekonomisk klang som slätar över den kreativa betydelse som arbetet har 

för kulturarbetaren själv (Haynes & Marshall, 2018: s.459). Motståndarna till de kommersiella på-

tryckningarna blir vidare de musiker som i egen företagsamhet utformar sin egna livsstil utefter en 

mer bohemisk standard och tillvaro (Eikhof & Haunschild, 2006: s.240).  

 

Vid branschens individualisering och ekonomisering exponeras alltså kulturella motstridigheter 

kring vilka yrkesformer, som i denna ökade konkurrens om karriär och inombranschliga resurser, 

ska få mest utrymme. Mellanmänskliga friktioner blir här av stort intresse för studiens undersök-

ning, då de utgör underlag för hur kulturella motsättningar kan spela an även i en enskild musikers 

tankar kring vem som lämpar sig för karriär i branschen, och således, hur denne ser på sig själv. 
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2.4 Summering av forskning & språngbräda till denna studie 

Huvuddragen i vad som tagits upp i tidigare forskning präglas av studier kring förändringar av land-

skapet i en moderniserade, individualiserade och ekonomiserade musikbranschen, samt hur detta 

sätter individen i en mer utsatt position. Musikern förväntas mer självständigt arbeta på sin karriär 

och framgång för att sedan bli upptäckt av de större aktörerna som besitter de finansiella medlen. 

Den som förmår vara en mångsysslande kulturentreprenör tycks bli vinnaren i den moderna musik-

branschen. Redogörelser för branschens aktuella flexibla yrkesformer visar på att man måste vara 

både driven och självsäker som musiker.  

 

Forskning som ovan tagits upp har följaktligen gett en god grund i att förklara externa utmaningar, 

utifrån ekonomiska och kulturella komplexiteter, som musiker kan stå inför i satsandet på en musi-

kerkarriär. Vidare ser vi hur en del forskning även pekar på problematik som på ett annat sätt utspe-

lar sig på ett internt plan. Legitimitetskonflikter verkar finnas inom branschen, kring vilken typ av 

yrkesform som bör få utrymme, samt vilka områden och grupper som är värda att ta del av finansi-

ella förmåner. Här ser vi hur både kulturella ståndpunkter och identitetsbärande aspekter kan ligga 

till grund för musikers val av karriärvägar. Vilka faktorer som för den enskilde musikern upplevs 

viktiga i detta, hur de har kommit att bli viktiga, samt vilka av dessa faktorer som i sin tur får lov att 

definiera dennes lämplighet kring att själv vistas i branschen över huvud taget, blir förslagsvis nya 

frågor som väcks utifrån denna forskaröverblick.  

Rörande de interna komplexiteter som återfinns hos den enskilde musikern, och hur utmaningar 

som branschen kommer med alltså återspeglas på mikronivå, verkar det finnas färre studier som 

berör. Att branschlandskapets förändringar påverkar på individens förhållningssätt till sin karriär går 

att förmoda, men att söka förklara hur de samhälleliga externa ramverken står i dialog med de in-

terna ramverken, kan här potentiellt utgöra en förlängning av forskningen inom fältet. Som fördju-

pande steg av vad tidigare forskning vidrört, kommer denna studie därför gräva djupare i hur det 

fungerar när bilden av möjlighet och rätt till karriär i branschen blir påverkad av kontexten som 

denne rör sig i. 

Flera forskare har i sina studier betonat nödvändigheten av mer kvalitativ forskning på området för 

att förstå de problem och de förutsättningar som kulturbranschens aktörer idag har att navigera sig i. 

Av intresse i detta betraktandet av musikerns upplevelse av sig själv i relation till sin omvärld. Mu-

!13



sikerns plats i sin kontext enligt henne själv är något som i denna studie blir relevant, eftersom frå-

geställningen riktar sig till skeendet som formar musikerns beslut att tro sig kunna göra en karriär i 

musikbranschen eller inte. 
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3. Teoretiskt ramverk 
3.1 Resonemang bakom val av teoretiska ramverk  

Berger och Luckmann betraktar utifrån kunskapssociologiska perspektiv hur en uppfattad verklig-

het uppstått och hur den reproduceras (Berger & Luckmann, 1999, s.11). Detta teoretiska angrepps-

sätt studerar och bryter ned samhället som objektiv verklighet (Berger & Luckmann, 1999, s.62). 

Institutioners påverkan på individens världsbild och de handlingsscheman som ingår i denna, kan 

vid teoretisk applikation potentiellt förklaras som underliggande motorik till vilka uttalanden musi-

kerna gör om musikbranschen följt av sin egna lämplighet för kontexten. Vidare kan Bourdieus teo-

retiska ramverk som nedan ska presenteras, där samhällsskiktningar betraktas och förklaras som 

konstruerade utefter komponenter såsom sociala fält och tillhörande fältkapital, vara av relevans för 

studien. Då Bourdieu dessutom investerat sig i att påvisa hierarkiska ordningar specifikt inom sam-

hällets kulturella fält, kan delar av hans teoretiska ramverk vara till stor förklaringshjälp vid betrak-

tandet av företeelser och ordningar i just musikbranschen. Begreppet habitus som även ska presen-

teras, förklaras som individens särskilda inkorporation av sin införstådda ställning inom de sociala 

ordningar och samhällsskikt som denne rör sig i. Detta kan förslagsvis utgöra tolkningsunderlag för 

individers bild av sin lämplighet för karriär i musikbranschen. 

De teoretiska ramverken definierar och utkristalliserar sammanfattningsvis hur mellanmänskliga 

interaktioner och typifieringar av verkligheter, kan bli till grund för en individs upplevda verklighet. 

Studien lyfter nedan de fenomen, skeenden och faktorer av teorierna som bedömts relevanta för syf-

te och frågeställning. Läsare hänvisas således till teoretikernas originalverk för mer holistiska redo-

görelser för samhällets strukturer, utifrån tankar om social konstruktivism. 

3.2 Rådande verkligheters trögrörliga ordningar 
 

Berger och Luckmann beskriver processen institutionalisering som uppkommandet av en institu-

tion. En institution existerar på grunden en av en mellanmänsklig överenskommelse och typifiering 

av dess beståndsdelar och handlingsscheman. I mötet mellan människor upprättas gemensamt typi-

fierade ramverk, utefter vilka de sedan tillsammans kan fungera vanemässigt och därmed energi-

snålt. Institutionen upprätthålls därefter av upprepade erkännanden av dess ramverk, vars hand-
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lingsscheman, roller, diskurser, symboler och ordningar efterföljs av dess anhängare. Följden av in-

stitutionaliseringen blir även det gemensamma förgivettagandet av normala respektive avvikande 

beteenden inom, men också utanför, institutionen. Individen kan således leva utefter en kunskap om 

vilka vanemässiga handlingar som är de rätta, vilket befriar denne från bördan av daglig eftertanke 

och ”onödigt” beslutsfattande. Individen vet här hur hon bör handla samt vilken ställning hon har 

inom institutionen. Tillvaron fungerar mer friktionsfritt, utan alltför många hotfulla överraskningar 

för samtliga inblandade (Berger & Luckmann, 1999: s.63-73).  

 

Institutionens existens kan sedan fortlöpa över tid och generationer, när nya aktörer möter institu-

tionen och ställs inför att bevilja eller neka dess existens och auktoritet. Legitimering blir per defi-

nition den giltighet som tillskrivs institutionen när dess anhängare, med framgång, försvarar den 

inför nykomlingar. Legitimeringen av institutionen blir här även grogrunden för en allt mindre 

komplicerad socialisation av nykomlingar, in i dess ramverk (Berger & Luckmann, 1999: s.78, 112-

113). Ju mer legitim institutionen blir för allt fler, desto mer trögrörlig och oföränderlig blir den i 

samhället (Berger & Luckmann, 1999: s.111-149).  

 

Bourdieus teori om samhällsskikt, sociala fält och spelregler står i likhet med Berger och Luck-

manns konstruktionistiska förståelse av individens livsvärld och kunskap. Ett av Bourdieus huvud-

sakliga intresse är att undersöka och försöka sätta fingret på hur dominans tillåts uppkomma och 

fortgå i samhället (Bourdieu, 1996b: s.263-299). Han målar upp tre huvudlinjer som samhället be-

stäms och formas utav; kapital, fält och habitus. Utefter dessa komponenter har hierarkieriska 

ordningar utefter kapitalinnehav blivit definierade och stadgade av människor. Dessa efterlevs och 

reproduceras sedan av människor, som strider för att fortsatt etablera fältens spelregler och vem 

som i fälten ska ha vilken ställning.  

 

Enligt Bourdieu finns en samhällsskiktning på horisontellt vis genom att samhället delats upp i oli-

ka sociala rum, eller fält, samt på vertikalt vis genom klasser och hierarkier. Musikbranschen kan 

här förstås som ett av de sociala fälten i horisontell aspekt. Inom ett socialt fält placerar människor 

sedan in både varandra och sig själva i olika hierarkiska nivåer, utefter de värdebärande kapital som 

var och en besitter. De människor som finns inom ett fält kallas för agenter. Bland kapitalformerna 

finns vidare bland annat ekonomiskt kapital, sociala kapital och symboliska kapital. Till det socia-

la kapitalet hör kontakter och tillhörande av olika kontaktnätverk. Till det symboliska kapitalet hör 
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bland annat utbildningskapital men också kulturellt kapital (Bourdieu, 1990: s.112ff., 2002). Teo-

retikern förklarar kapital som den egendom som i fältet innebär status och makt. Fältets krav på ka-

pitalinnehav gör det av samma anledning problematiskt med personer utan liknande innehav att 

kvalificera för en plats i fältet (Bourdieu, 1993: s.162f.). Bourdieu belyser vidare finkänsligheten, 

som han menar krävs av varje intressent vid kvalandet för att få plats i fältet. Finkänsligheten utgörs 

av en förmåga att avläsa och rätta sig utefter varandras kapitalinnehav och därmed status och makt i 

fältet. Det är i sin tur denna finkänslighet som stimulerar och vidmakthåller rådande fälthierarkier 

(Bourdieu, 1984: s.53).  

 

De agenter som innehar rätt sorts kapital för ett särskilt fält, och som specialiserar sig inom fältet 

blir ägande av rätten att där utöva makt, råda och bestämma (Bourdieu, 1993:162f.). Dessa tilldelas 

därmed större dominans och mandat inom fältet än dem med lägre kapitalinnehav. I Bourdieus be-

skrivning av samhällets olika sociala fält beskrivs de agenter som rör sig i de övre hierarkiska skik-

ten som eliter. I eliten befinner sig också de ägargrupper och företagschefer som råder i det ekono-

miska fältet. Inom kulturfältet benämns eliten som kulturfurstar. Kulturfurstarna, med störst speci-

alisering och kapitalinnehav, besitter beslutsfattarmandat i olika fältliga frågor och får alltså diktera 

vilka spelregler som råder inom det kulturella fältet.  

3.3 Hur ordningar blir till verklighet 
 

Oavsett vilken institution som individen får ett möte med, är det underordnandet och efterföljandet 

av institutioner som blir av intresse i denna studie. Berger och Luckmanns begrepp socialisation 

innefattar här den process som sker när individen introduceras för, samt lärs in i en rådande institu-

tion. Individen får förklarat för sig att ”såhär gör man” (Berger & Luckmann 1999: s.75, 155-171). 

Ju mer individen skolas in under dessa institutionella ordningar, desto mer får institutionen fäste 

och etablering i medvetandet. Successivt blir institutionen till verklighet för individen. Vi är tillbaka 

till uttalandet om att verkligheten tillslut blir något som tas för givet, där individen som lär sig insti-

tutionens vanemässiga handlingar blir föremål för social kontroll (Berger & Luckmann 1999: s.77).  

 

Bourdieu beskriver en viktig process i sin teori som står i likhet med denna, nämligen individens 

inkorporation av kapitalinnehaven hon besitter och positioneringen som dessa ger henne i fältets 

klassdelning. Denna inkorporation kallas för habitus och är alltså ett förkroppsligande av fältets 

verklighet och henne själv i den (Bourdieu, 1992: s.51). Likt socialisationen som Berger och Luck-
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mann beskriver, skolas individen in i de ordningar som tillskrivits institutionen. Här innebär habitus 

att fältets verklighet satt sig både i sinne och i kropp; individen resonerar och för sig utefter fältets 

verklighet och vart hon utefter spelreglerna själv positioneras i hierarkin. Detta habitus kan bli till 

barriär för individen vad gäller möjligheter att röra sig framåt eller ”uppåt” i ordningarna. Samman-

taget förklaras det som att internaliseringen lägger band på ett ifrågasättande av verkligheten. Ge-

nom habitus är fältanpassade identiteter alltså istället inpräntade hos fältagenterna. Bourdieu förkla-

rar hur de därigenom delar en så kallad ”tyst kunskap” om de gemensamma reglerna som de natur-

ligt och utifrån sin ställning följer. En förlikning kan alltså här ske med vad olika sociala fält och 

dess spelregler dikterar för och om individen. 

Berger och Luckmann förklarar på motsvarande vis hur socialisationen in i en institution utvecklas 

och sedan följs av en internalisering av rådande ordningar. Teoretikerna förklarar följande: 

 

Institutionerna finns där utan honom, och framhärdar i att vara verkliga vare sig han gillar 

det eller ej. Han kan inte heller önska bort dem. De motstår hans försök att försöka 

förändra eller undvika dem.  

 

- Berger & Luckmann, 1999: s.76.  

En så kallad objektivering av institutionen står hand i hand med individens internalisering av insti-

tutionens ordningar. Omvandlingen av verkligheten till ett oföränderligt objekt, där individen själv 

har sin objektiverade plats, skapar hos henne en sorts passivitet inför sin egna verklighet. Berger 

och Luckmann förklarar det som att individen ”inordnar den institutionella ordningen under logi-

ken” (Berger & Luckmann, 1999: s.81). Ett begrepp som står i anslutning med denna redogörelse är 

reifikationen; begreppet namnger individens glömmande av att institutionen uppkommit av männi-

skor, som en konsekvens av mänskliga aktiviteter och typifieringar. Denna sker naturligt som en 

följd av objektiveringen av institutionen, när den objektiva verkligheten blivit dehumaniserad och 

samtidigt fortsätter efterlevas och produceras av henne själv (Berger & Luckmann, 1999: s.

106-107). När objektiveringen av de sociala ordningarna gått så långt att de blivit till en verklig 

livsvärld för individen slutar denne, likt den förkroppsligande processen in i ett fältrelaterat habitus, 

ifrågasätta institutionen hon hamnat i. Istället blir efterföljandet av institutionella ordningar likställd 

ett ”måste” - som i relation till en naturlag eller en övre gudomlig vilja. Vid reifikationen odlar indi-
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viden en hållning som offer till rådande tillvaro. Objektiveringen av sig själv och sin egna roll i den 

givna institutionen gör att hon tappar ansvaret för sin egna tillvaro och beslutsrätt. Teoretikerna för-

klarar hur uttryck som ”Jag har inget val” blir ett typiskt förhållningssätt och utgångsläge för indi-

viden, som tror att hon måste föra sig på ett visst sätt utifrån sin ställning (Berger och Luckmann, 

1999: s.109). 

3.4 Strider mot rådande ordningar 
 

Ytterligare ett scenario som kan vara av intresse i denna studie är vad som händer när både institu-

tionella ramar och ramverk kring kapitalinnehavets ifrågasätts och konfronteras. Vad som händer 

när individen konfronterar eller agerar i motsättning till rådande ordningar eller rådande ramverk är 

något som teorierna också lyfter. I studien kan en karriärsatsning potentiellt innebära ett utmanande 

av rådande samhällsordningar, när en individ väljer att trotsa ramverk för kvalifikation i en bransch, 

och röra sig framåt utifrån ambitioner som på olika sätt står i trots till ett ramverks hinder. 

Inom och mellan fälten menar Bourdieu att strider förs. Agenterna inom fältet strider visserligen 

först och främst gemensamt för upprätthållandet fältets existens och legitimitet i samhället; i detta 

fall kan striden liknas vid musikers gemensamma åsikt och ställningstaganden för musikeryrkets 

värde i samhället. Striderna inom fältet handlar sedan om vem som inom fältet får äga mandatet att 

stadfästa vad som exempelvis är sann och riktig konst, Guds vilja, gott och ont och dylikt. Strider 

förs även om vilka kapital som är av värde (Bourdieu 1992 s.41-52, 145ff; Bourdieu, 1996: s.

263-299). 

 

En av de mer hårda striderna som sedan förs inom fälten menar Bourdieu är de som sker mellan de 

etablerade i ett fält och de nykomlingar som kommer i förhoppning om att få delta i fördelningen 

mellan fältets resurser. Nykomlingarna kan på olika sätt utmana fältets rådande ordningar och hie-

rarkier, genom att försöka förkasta och kalla för utdaterade de metoder, kapital och eliter som än så 

länge dominerat fältets spelregler. Det är när dessa revolutioner sker och de agenter som sitter på de 

etablerade positionerna konfronteras som föråldrade, som historien fortsätter skrivas och institutio-

nen utvecklas. Förändringar i fältet sker dock i ett trögt och långsamt tempo och oftast blir det en-

dast agenter i de övre elitistiska skikten av fältet som byter maktpositioner. Maktförskjutning i ett 

redan etablerat fält kan således absolut ske vid revolution men de kapitalvärden och ordningar som 

finns är inte friktionsfria att skriva av (Bourdieu 1992 s.41-52, 145ff). 
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3.5 Kulturfältets värdebärande komponenter 
 

Det kulturella kapitalet innebär inom det kulturella fältet att ha en känslighet och medvetenhet för 

finkultur, hur man för sig i de kulturella miljöerna samt förmågan att uttrycka sig rätt och kultiverat 

(Bourdieu, 2002: s.244). Bourdieu belyser samtidigt hur det inom det kulturella produktionsfältet 

finns en vertikal indelning av de etablerade och nykomlingarna, men att det sedan på det horisontel-

la planet dessutom förekommer en polarisering mellan en konstnärlig och kommersiell pol. Den 

konstnärliga förespråkar att inom fältet ”utöva konst för konstens skull” och står i strid mot den 

kommersiella polen som med mer finansiella ändamål utövar och producerar konst inom fältet.  

 

I den konstnärliga polen råder en kapitalekonomi som i kontrast till andra fält fungerar uppochned-

vänt. Här förkastas ekonomiskt kapital, och symboliskt kapital eftersträvas istället genom att göra 

avkall på snabb ekonomisk vinning. I utövandet av konst för konstens skull och med det ett utvin-

nandet av symboliskt kapital, kan därmed vid avsaknad av annan ekonomisk uppbackning medföra 

en typisk bohemisk livsstil av ekonomiskt sparsam karaktär. Detta habitus är således eftersträvans-

värt av de som sympatiserar med den konstnärliga polen (Bourdieu 1993:189f.). 

3.6 Rådande ordningars relativitet 
 

Samtidigt som underkastelse av verkligheten skapar passivitet, som presenterat i de teoretiska be-

skrivningarna ovan, finns det scenarion där förlikningsprocessen med verkligheten avbryts. Berger 

och Luckmann förklarar, i beskrivningen av socialisationen in i en institution, hur dessa processer 

som minst avbryts i ett samhälle av enkel arbetsdelning och låg kunskapsfördelning. I samhällen där 

dessa faktorer istället är mer mättade kan misslyckad socialisation in i institutioner uppkomma. I 

samband med blottade meningsskiljaktigheter mellan flera objektiva verkligheter, kan individen 

plötsligt aktivt börja fundera på vem hon är i förhållande till dessa (Berger & Luckmann, 1999: s.

190-200). 

 

I ett samhälle med hög arbetsfördelning och många tillgängliga socialiseringsprocesser förklarar 

Berger och Luckmann alltså hur det reflexiva medvetandet om verkligheters och identiteters relati-

vitet kan väckas till liv. Friktioner som uppkommer vid individens parallella socialisation in i skilda 

verkligheter genererar vad som tidigare inte haft lika stora förutsättningar att utvecklas; individua-
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lismen. Om individen rör sig mellan olika grupper och sällskap som kommunicerar verkligheterna 

på olika vis, gör denna friktion henne alltmer medveten om behovet att forma sin egna verklighet. 

Tanklöst antagande och förgivettagande av vad som är, kan plötsligt ges utrymme att upphöra.  

Individualisering av individen, som börjat förmå att frånkoppla sig från vad som är rätt och sant, är 

inte okomplicerad. Längs med vägen kan hon belastas av skuldkänslor gentemot en grupp vars 

verklighet står i diskrepans med en annan. Känslor av att förråda sig själv kan också välla upp när 

hon befinner sig i ett tillstånd av att identifiera sig med flera institutioner samtidigt. Lösningen på 

detta blir rollspelet. Individen ställs, vid institutioners förändringar och krockar, inför möjligheten 

till en separat institutionalisering av sig själv, i polarisering till omvärlden. I medvetandet av flera 

”världar” istället för en ”värld” kan hon själv typifiera och fungera utefter egenvalda roller genom 

vilka hon aktivt kan kontrollera de institutioner hon möter. I medvetet distanstagande till sig själv i 

relation till sin kontext och omvärld, kan hon genom rollspelet nyttja institutionerna på de sätt hon 

själv vill (Berger & Luckmann, 1999: s.196-200). 

3.7 Slutsats och språngbräda in i ny studie 

Att satsa på en karriär i en sfär som musikbranschen blir som slutsats inte en självklarhet för vem 

som helst. Utifrån ovan beskrivna teorier är hinder och utmaningar för framgång i branschen inte 

bara en fråga om yttre faktorer och dilemman. Vid intresse att vistas musikbranschens och utvinna 

något från den, i denna studies fall framgång och karriär, kan hon möjligtvis börja tillåta de hierar-

kier, spelregler, värdebärande kapital och typifierade handlingsbanor (utifrån en kombination av 

de båda teorierna) att diktera för henne vad hon bör göra för att detta ska ske. Socialisationen in i 

olika institutioner, genom de mellanmänskliga processerna som pågår i branschen, kan leda till en 

objektivering av henne själv i den sfär hon befattar sig med. Vidare kan typifierade system och rå-

dande spelregler bli de mått som hon själv använder vid bedömning av sin egna positionering i 

branschen. En reifikation av branschen som institution kan leda till en objektivering av hennes egna 

plats i den. I denna kan typifieringar inom institutionen också tillåtas bli måtten hon brukar för att 

bedöma sin lämplighet eller diskvalifikation för branschen. I likhet med detta kan Bourdieus per-

spektiv på individens habitus översättas som den branschliga status hon blivit införstådd med att 

hon har, och därmed vilket lämplighet hon tror sig ha som musiker i branschen.  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Vidare kan ett upptäckande av olika sorters karriärvägar, forum och framgångar påverka individens 

bild av sina personliga förutsättningar. Att våga konfrontera rådande ordningar ansluts ur kunskaps-

sociologiskt perspektiv till en potentiell uppkommen insikt kring att en institution går att kringgå 

eller ta strid emot. Frilansandet skulle exempelvis, i spegling mot tidigare forskning, kunna visa sig 

vara ett uttryck för en viss grad av individualisering från en bransch dominerad av större musikbo-

lag. Vid vistelse i flera branschsegment samtidigt, kan även funderingar uppkomma kring vem som 

bör bestämma reglerna kring kvalifikation och lämplighet för branschen. I kontrast till etablerat ha-

bitus kan ställningstaganden av hopp om en framtida karriär i branschen i vissa fall tolkas som in-

sikt i att kunna ompröva rådande omständigheter och aktivt välja vilka roller som musikern själv 

förmår spela i relation till branschen. 

Utifrån vad tidigare forskning belyst kan teoriavsnittet om kulturfältets strider mellan den konst-

närliga och kommersiella polen följaktligen översättas till den moderna striden mellan entreprenö-

ren och konstutövaren. Vilka kapital som i detta tycks vara värdebärande för framgång och karriär 

skulle därmed kunna komma att definieras olika, beroende på vilken pol som respondenterna i den-

na studie identifierar sig med. 
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4. Metod och material 
En tydlig redogörelse för de metodiska stegen i en studie är en nödvändighet för att upprätthålla re-

liabilitet i studien (Kvale & Brinkmann, 2014: s.321). Det är således av stor vikt att motivera men 

också utmana det arbetssätt jag fört. Viktigt är dessutom att kunna möjliggöra för andra forskare att 

utföra liknande studie och bekräfta studiens validitet genom att få liknande resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2014: s.227). Att forskaren själv blir medskapare av resultatet vid analysarbetet, är 

dock också en bidragande aspekt att ta i akt, gällande varför resultatet blir som det blir (Smith, Flo-

wers & Larkin, 2009: s.80). En fenomenologisk analysmetod med hänsyn till unika livsberättelser, 

samt vad som händer i det mellanmänskliga mötet mellan forskare och respondent, är därför inte 

fullt ut reproducerbar, men kan inspirera till framtida forskning inom liknande ämnen samt på lik-

nande metodiska vis. 

4.1 Fenomenologi 

Genom fenomenologisk metod tillgängliggörs essensen och beståndsdelarna av individers livsvärld 

(Fejes & Thornberg, 2015: s.33). Att söka sig till fältaktörers komplexa upplevelser av musikbran-

schens hinder och utmaningar vid karriärssatsning, förhöjer möjligheten till ett kunskapssociolo-

giskt närmande av vilka dynamiker som individen står under påverkan av, i resonemang kring sin 

självbild som musiker. En nyckelaktör inom fältet lyfte vid ett kort möte just det som studien vill 

komma åt: ”Hur branschen fungerar kan du googla men hur branschen känns kan du inte googla!”. 

Fenomenologisk belysning av den enskilde musikerns unika erfarenheter och känslor förknippade 

med branschen och karriärresan, genererar därför i ett empiriskt material som är mer lättåtkomligt 

för kunskapssociologisk analys. På dylik plattform för analys, kan förslagsvis konstruktiva frågor 

ställas kring vad varje individuell problematisering av branschutmaningar och kvalifikation kan här-

ledas till för grunduppfattningar. 

 
4.2 Insamling av empiri 
 
Inom fenomenologi är intervju en fördelaktig metod för att komma åt en förståelse av fenomenet (i 

detta fall musikbranschens komplexitet) ”inifrån” (Fejes & Thornberg, 2015:33). Materialet för stu-

dien är på den grunden inhämtat genom totalt sex semi-strukturerade intervjuer med musiker i fäl-
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tet. I kontaktande av dessa har samtliga behövt bekräfta att de identifierar sig med att vilja, eller ha 

velat, satsa på en framtid som musiker i musikbranschen. Variation på musikalisk profession och 

genre tilläts, då essensen i studien endast var att få samtal med karriärssatsande musiker generellt. 

Samtliga respondenter befinner sig i Stockholm, där stora delar av musikbranschverksamheten i 

Sverige har sin puls. Tre av respondenterna återfanns inom mitt personliga befintliga kontaktnät 

medan övriga tre kontaktades genom snöbollselektion. Här generade kontakt med några personer 

inom mitt befintliga kontaktnät (utöver de som deltar i studien) i rekommendationer av personer 

från deras kontaktnät från olika musikfolkhögskolor som de gått i Stockholm. Dessa respondenter 

ansågs relevanta att få kontakt med i och med sitt val att genom utbildning ha specificerat sig inom 

sin musikaliska profession.  

 

Intervjuerna föregicks av ett kort möte med en bekant som utgjorde nyckelaktör för branschen. Här 

fördes anteckningar för att förbättra kunskapsunderlaget kring fältet, och vässa den ”inomfältliga” 

diskursen. Detta genererade nya mer musikbranschrelaterade intervjufrågor, förhoppningsvis mer 

relaterbara för respondenterna att tala utifrån. Det korta mötet med denna nyckelaktör bedömdes en 

bit in på studien ha innehållit för mycket relevant och ärlig information om branscherfarenheter och 

karriärsproblematik för att inte återupptas. Nyckelpersonen tillfrågades därför även att också delta i 

en intervju (vid fingerat namn Ärenpris) som de andra respondenterna. 

 
4.2.1 Överväganden kring metodens validitet 
 

Värt att ta i beaktning för bibehållen validitet är vissa tendenser som funnits att ha påtänkta teorier i 

bakhuvudet redan under skapandet av intervjumall. Detta gör att studien kan riskera att fungera de-

duktivt i motsättning till den fenomenologiska ambitionen. Fejes och Thornberg beskriver att en 

deduktiv slutledning medför risken att forskaren blir mindre känslig för empirin, där det viktiga 

istället blir att ”bevisa” teorin eller den allmänna regeln” (Fejes & Thornberg, 2015: s.24). De till-

gängliggör då den abduktiva metodiken som försvar till detta. Här bibehåller forskaren en känslig-

het mot materialet, men avvisar samtidigt inte sina teoretiska förkunskaper. En abduktiv metod ba-

seras på att den låter små empiriska upptäckter längs med vägen bemötas med teoretiska förslag, 

och i detta provisoriskt få uttala sig om den större helheten (Fejes & Thornberg, 2015: s.27). Denna 

abduktiva teknik föreslår jag då definierar och förklarar studiens metod ytterligare, då den dessutom 

står i samstämmighet med fenomenologins hermeunetik. 
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4.2.2 Intervjuernas utfall 
 

Varje intervju pågick i 45-60 minuter, på grunden av en semi-strukturerad intervjumall (se bifogat 

dokument). Intervjun med den första respondenten (vid fingerat namn Humle) ägde rum på ett fik, 

med tillräckligt svagt bakgrundsljud för röstinspelning, medan resterande intervjuer utfördes genom 

videosamtal över internet. Detta då restriktionerna under Covid-19 skärpts ytterligare. Här behövs 

ta i aspekt att ett möte som inte sker fysiskt kan ta bort möjligheterna att mötas på vissa sociala 

plan. Att läsa av ansiktsuttryck och bidra till att personen kan slappna av och ge ”genuina” svar på 

frågorna som ställs, försvåras någorlunda i detta. Trots det var min upplevelse att samtalen fungera-

de väl och blev givande för studien. I enlighet med forskningsetiska direktiv började varje möte 

med respondenterna, utefter informationskravet, med en gemensam genomgång av ett informa-

tionsbrev. Dokumentet erhöll information om konfidentialitet under studien, med förklaring att ma-

terialet skulle komma att röstinspelas, transkriberas och sedan avidentifieras, samt en försäkran om 

att respondenten när som helst kan dra sig ur studien utan att behöva förklara. Efter detta kunde re-

spondenterna i enlighet med samtyckeskravet muntligt godkänna utgivna premisser för forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002: s.6-9). Även nyttjandekravet togs med i beaktning då jag såg till att vi var 

överens om informationen att intervjun skulle utföras endast för forskningsändamål och utgöra un-

derlag för mitt examensarbete under loppet av pågående termin (Vetenskapsrådet, 2002: s.14). Do-

kumentet fick respondenterna även skickat till sig i samband med intervjuns utförande, för att ha 

möjlighet att gå tillbaka till och hitta valfri information. 

 

I fenomenologisk avsikt bibehölls under intervjun en ständig öppenhet mot varje respondents berät-

telse, där respondenternas unika resonemang, känslor och erfarenheter tilläts utvecklas, dels genom 

ett inväntande av fler resonemang samt genom följdfrågor. Tillvägagångssättet genererade i unika 

utfall, vilket möjligtvis kan försvåra en enhetlig analys av empirin och därmed begränsa vad forsk-

ningen i slutändan kan tillföra inom fältet. Då frågeställningens formulering å andra sidan ger ut-

rymme för ett beaktande och tolkande varje enskild musikers upplevda komplexiteter utifrån levd 

erfarenhet inom branschen, bedömdes metoden fruktbar. De gemensamma grundfrågor som använ-

des i varje intervju bidrog dock till att respondenterna i många fall delade levda erfarenheter inom 

gemensamma teman, vilket möjliggjorde en viss generell överblick utöver djupdykande detaljstudi-

er av varje individ. Även kommande tematisk rubricering av citat, samt analys av den totala empi-

riska resultatet, kunde dra nytta av huvudfrågornas samlande funktion. 
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4.3 Kodning och tematisk analys 
 

Materialet transkriberades och avidentifierades under skrivandets gång för att ur konfidentiell syn-

punkt försvåra identifieringen av respondenterna. Av samma anledning kommer respondenterna se-

nare i resultatet vara givna fingerade namn i form av namn på blommor och växter; Humle, Akleja, 

Ljung, Lupin, Ärenpris och Gulmåra. Kodningen utfördes sedan med analysteknik inspirerad av 

Smith, Flowers och Larkins tolkande fenomenologiska analys, Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA) (2009). Ett fenomenologiskt metodangrepp gynnas sällan av att efterlikna en färdig 

preskription utan pareras med fördel utefter vad forskningens unika kontext och närmande av fältet 

genererar i (Smith, Jarman & Osborn, 1999: s.238). Den fenomenologiska analysmetodiken går här 

ut på att koda troget den subjektiva upplevelsen, finna erfarenhetsbaserade mönster av hur en me-

ning erfaras vara och leta efter strukturer i erfarenheterna som definierar fenomenet (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008: s.95-96). Tekniken motiveras således med sin samstämmighet med 

forskningssyftet - att finna tolkningsbart material i de upplevelser, erfarenheter, branschförståelser 

och kvalifikationsförståelser, som framförallt utspelar sig på mikronivå. 

 
4.3.1 Första- och andrahandskodning 

Kodningen inleddes, tillsammans med en grundlig genomläsning av materialet, med en såkallad 

förstahandskodning. Detta för att bibehålla en intim kontakt med materialet genom hela den första 

genomgången (Smith m.fl, 1999: s.220). Kodningen skulle således ske med ett så neutralt ingångs-

läge som möjligt, med ett undvikande av förutfattade meningar och att dra tolkningar ”ovanför” det 

som primärt har sagts. Här är poängen att skapa ”primitiva” förstahands-koder utifrån individens 

upplevelseschema (Smith m.fl, 2009: s.83). Den teoretiska eller fördjupade tolkningen är i fenome-

nologisk analys sekundär och senarelagd. Dock poängteras att det redan i detta stadie kan finnas 

relevans i att genom en parallell andrahandskodning lägga på minnet de teman och förståelser som 

uppkommer. Detta kan göras i den högra marginalen i transkriberingsdokumentet (Smith m.fl, 

1999: s.220). 
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FIGUR 1 
Första- och andrahandskodning



4.3.2 Tematiska rubrikdokument 
 
För sortering och tillgängliggörande av överblick av det kodade intervjuerna, lades citat från varje 

intervju i punktform in i dokument med empiriskt relaterade temarubriker. Rubrikerna formulerades 

med inspiration primärt från förstahandskodningen men även från den andrahandskodning som 

gjorts med inspiration från påtänkta teorier och tidigare forskning. De kortfattade citaten med sid-

hänvisning till det transkriberade dokumentet förenklade överblick av olika uttalanden och vart i 

den transkriberade intervjun som de kunde hämtas. Poängen med de enskilda rubrikdokumenten var 

här att bevara trogenhet till materialet och spara unika upptäckter, i avsikt att möjliggöra nyanserade 

återkopplingar till materialet vid tolkning. I rubrikdokumentet tilläts därför även irrelevanta rubriker 

att stå med. Varje citat kunde dessutom läggas in under mer än en rubrik, för att vid analytiskt skede 

få enkel inblick i hur förståelsen av uttalandena kunde nyanseras.  

För varje intervju som kodats utfördes detta sorteringsarbete. Dokumentens rubriker tilläts skilja sig 

ifrån varandra fram till bearbetning av ett gemensamt rubrikdokumentet. Detta samlingsdokument 

integrerade och ställde sedan de enskilda rubrikdokumentens mest relevanta utdrag i ljuset av 

varandra. Här valdes rubriker från de enskilda dokumenten ut, som bedömdes ta fram det mest rele-

vanta och dynamiska materialet för studiens syfte och frågeställning. 
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RUBRIKER  

1. YRKE/NUVARANDE  
2. SYSSELSÄTTNING 
3. MÅL OCH DRIVKRAFTER 
4. BESKRIVNING AV BRANSCHEN 
5. EKONOMI 
6. REFLEKTIONER OCH MOTSÄGELSER 
7. INTEGRITET OCH INRE KONFLIKT 
8. PERSONLIGHET OCH IDENTITET 
9. JÄMFÖRELSER 
10. HINDER FÖR KARRIÄR 
11. VIKTIGT FÖR KARRIÄR 
12. UNDERORDNANDE AV VERKLIGHET 
13. TROTSANDE AV VERKLIGHET

FIGUR 2 
Tematisk rubricering av relevanta utdrag



Rubrik 1-3 gav utrymme för mer deskriptiva uttalanden av personlig karriär, vad varje respondents 

yrke innefattade för sysslor, samt personliga mål och drivkrafter bakom karriärvalet. Rubrik 4-5 

fungerade välkomnande mot uttalanden kring uppfattningar om branschen följt av ekonomiska 

aspekter relaterade både till yrkesvalet såväl som till branschens dynamiker i stort. Rubrik 5 gav 

utrymme för paradoxala uttalanden av alla dess sort som kunde bli användbara vid behov av nyan-

serande resonemang och därmed djupare dynamik i resultatpresentationen. Vidare handlade rubrik 

6-9 om beskrivna identitetskonflikter, kamper för personlig integritet samt beskrivningar av identi-

tet och personlighet i relation till upplevda förväntningar och utmaningar i branschen. Rubrik 10-11 

inneslöt utlåtanden om olika ”hinder” i alla dess former, som bromsat eller problematiserat den en-

skilde musikerns karriärsatsning, men också uttryck för värdebärande komponenter för upplevd 

framgång. Avslutningsvis fungerade rubrik 12-13 som rubriker av mer teoretisk karaktär, för att re-

dan vid tematisk sortering av empirin kunna lägga på minnet de citat som påvisat teoretiska anspel-

ningar, som till exempel socialisation in i institutioner (Berger och Luckmann), habitus (Bourdieu), 

frigörelse från institutioner (Berger och Luckmann) respektive strider mot och inom fältet (Bourdi-

eu). 

 

En reservation för den rubricerade fördelningen av empirin är att rubrikernas namn endast utgör te-

matiska ”tak” för en ansamling utdrag, som i sin essens och kontext egentligen besitter många ny-

anser. Genom att flera citat fått ingå under flera rubriknamn, mildras dock utfallet att rubriceringen 

skulle ta ifrån citaten sin mångfacetterade karaktär. Rubriceringen kan å andra sidan ofrånkomligen 

ge studien en mer definitiv riktning som också stänger vägen mot andra riktningar. Viktigt för studi-

ens validitet är här att samtliga metodval motiveras som gångbara för studiens syfte - i detta fall en 

kunskapssociologisk tolkning av ett fenomenologiskt insamlat material. Då rubriceringen gjorts 

med fenomenologisk förståelse av vad som för respondenterna verkat viktigt, men också med inspi-

ration från tidigare forskning och teori, fyller därför titlarna förslagsvis en integrerande och viktig 

roll för att förstå empirin bättre. Tillvägagångssättet faciliterade även en tematisk fördelning av em-

pirin i kommande resultatpresentation, som därmed på pegagogiskt vis kunde spegla vad frågeställ-

ningen ämnade besvara. 

4.3.3 Etiska överväganden  
 

Viktigt att ta i beaktning vid fördelning och rubriksortering av respondenters uttalanden är som, be-

skrivet, att rubrikerna ”tvingar” citaten in till en innebörd som nödvändigtvis inte varit deras från 
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början. Vad som därför blir viktigt när forskaren tar ett analytiskt steg från det primära materialet, är 

att denne minns det möte som intervjun inneburit och vad som faktiskt sades. Den enskilda kontex-

ten kan ur etisk synpunkt inte avgöra hela verkligheten utan att bearbetas i ljuset av helheten. Dock 

innebär det fenomenologiska analysarbetet den nödvändighet som finns i att inte låta helheten 

skymma det som kontexten avslöjar, då syftet är att vad varje delgivande kan härledas till för unik 

livsvärldsförståelse. Den etiska övervägningen utgörs då av forskarens lovade trogenhet mot vad 

respondenten faktiskt sagt i sin orginalkontext. Informationsbrevet har dessutom utgjort en viktig 

del i arbetet då den poängterat sin reservation mot att teoretisk applikation på respondenternas livs-

värld inte innebär faktabaserad slutsatser, utan förslag på tolkning och förståelse av ett fenomen. 

Den etiska respekten gentemot respondenterna i detta fall har således till stor del blivit betryggad. 

Trots detta är bibehållen medvetenhet om vilka risker ett tolkningsarbete medför viktiga att ständigt 

ha i akt, för att utföra forskningen på god etisk grund och inte ta ifrån respondenten den kontext 

som uttalandet handlat om. 
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6. Resultat och analys 
6.1 Introduktion av empiriskt material 
 
Studien har ämnat lyfta vilka hinder och utmaningar som den enskilde musikern upplever finnas vid 

satsandet på karriär i musikbranschen, samt hur dessa faktorer kan ha inverkan på personens bild av 

sina lämplighet för karriär i musikbranschen. Denna presentation inleds med en presentation av re-

spondenterna, följt av en inledande redogörelse för hur deras musikintresse och tankar på karriärva-

let uppkommit. Olika hinder och utmaningar som de sedan redogjort för att de upplever finns i mu-

sikbranschen kommer sedan presenteras rubrikvis. Materialet kommer i varje kapitel bearbetas i 

tillhörande tolkande kommentarer, för att teoretiskt förstå hur deras bild av sin personliga lämplig-

het för branschen, som följd av upplevelserna, kan ha tagit form. I de tolkande kommentarerna an-

vänds Berger och Luckmanns kunskapssociogiska perspektiv för att bidra med kritiska nedbrytan-

den av respondenternas uttalande om verkligheten. Vidare utmanar även Bourdieus perspektiv om 

fält, kapital och habitus de livsvärldar och ställningar som respondenterna verkar resonera utifrån. 

Presentationen av resultatet avslutas med en övergripande analys med en teoretisk applikation på 

empirin i sin helhet, för att sedan mynna över i ett avslutande diskussionskapitel. 

6.1.1 Respondenternas bakgrund  
 

För att kunna utföra tolkande kommentarer som delvis bör baseras på respondenternas givna kon-

text, återges nedan en bakgrundsinformation om vart var och en, vid intervjuns utförande, befinner 

sig i sin karriär. Respondenterna har både av konfidentiella och pedagogiska skäl tilldelats fingerade 

namn i form av namn på blommor och växter. I kommande utdrag från intervjuer står J för Johanna, 

och utgör alltså frågor ställda av mig som utför studien.  

 

Sammantaget driver samtliga respondenter eget företag som frilansande musiker och bor i Stock-

holmsregionen. Nedan följer en kortfattad vidare beskrivning av var och en.  

  

Humle har gått folkhögskola och skulle vilja bli sångerska, men väljer just nu att gå en utbildning 

inom kultur på universitetet för att också säkra sin framtid ekonomiskt. Detta för att musikeryrket 
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enligt henne visar på för stor ekonomisk osäkerhet. Hon kallar sig dock fortfarande för frilansade 

musiker; hon har kvar sitt egna företag och släpper en singel under hösten 2020.  

Akleja är låtskrivare och sångerska. Hon kallar sig själv för independent, där hon med sitt egna fö-

retag producerar sin egen musik och satsar på artisteri och business inom musik.  

Ljung arbetar professionellt och officiellt som artist och låtskrivare sedan nio år tillbaka, men har 

erfarenhet inom branschen från en tid innan det också. Har utbildat sig inom musik under alla sina 

utbildningsår. Kommande huvudprojekt är att släppa en ny skiva.  

Lupin fick sina första kontakter inom musikbranschen genom en musiktävling och arbetar numera 

som låtskrivare på ett musikförlag. Där arbetar hon även fortsatt på sin artistkarriär vid sidan om, 

genom tillgång till inspelningsstudio på förlaget.  

Ärenpris går olika musikutbildningar på distans och söker samtidigt jobb som filmmusikkomposi-

tör och musikproducent. Han skulle helst vilja jobba med musikproduktionsuppdrag för dataspel 

och filmer, framöver inom Hollywood.  

Gulmåra satsar efter folkhögskoleutbildning på sitt egna frilansarbete, skriver sina egna låtar och 

hoppas på att få fler frilansuppdrag inom denna profession. Just nu hyr hon en studio med vänner, är 

med i olika band och fortsätter utveckla sina färdigheter inom sång. 

6.2 Omvärldens uppfattningar av yrkesvalet 
 

Empiri: Vissa av respondenterna delar med sig av vart musikintresset väckts och vart deras upp-

fattningar och förståelser kring sina egna yrkesval och karriärvägar tagit form. De första tre respon-

denterna i studien (Humle, Akleja och Ljung) berättar att de vuxit upp i familjehem som tidigt väl-

komnat intresse för samt utövande av musik. Här konstaterar de att musikintresse och musiker-

drömmar inspirerats. Ljung och Lupin berättar vidare att de under uppväxten varit i kontakt med 

andra världsdelar och kulturer, vars bild av musikeryrket skiljt sig från den i Sverige. Ljung förkla-

rar hur andra mer inkomstgenererande yrkesval prioriteras före musikintresset i den världsdel som 

hon spenderat en del av sin barndom i. Lupin förklarar att kulturen hon kommer ifrån har en stigma-

tisering kring att satsa på musikeryrket. Utlåtandena visar dock inte på att detta fått någon av de två 

respondenterna att välja bort musikeryrket. Det Ljung dock poängterar är att uppfattningarna i den 

andra världsdelen har influerat hennes bild kring att musikeryrket som inkomstgenererande yrke 

inte nödvändigtvis kan ses som något självklart. Detta menar hon står i kontrast till Sveriges bild av 
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yrkesvalet, där det emellanåt betraktas som en mänsklig rättighet.  

Vidare har både Humle och Akleja gått olika kurser på kulturskola under uppväxten, utanför ordina-

rie skola. Här har musiklärare bekräftat deras talang både med ord och utrymme att få uppträda; 

Akleja beskriver att olika musiklärare gett henne möjlighet att vara på scen så mycket som möjligt. 

Humle berättar att det var hennes sånglärare som föreslog för henne att hon skulle söka folkhögsko-

la efter gymnasiet. Genom scenarion som dessa har förklarar de att intresset att få satsa på artisteri 

hos dem båda väckts i ung ålder.  

 

Tolkande kommentar: Detta stycke bearbetas lämpligen för att förstå vilka institutioner som re-

spondenterna kan komma ifrån, vid begynnelsen av satsning på potentiell karriär. Ur ett institutio-

nellt perspektiv ser vi här socialisationer in i olika kontexter som respondenterna rört sig i, från 

barndom och upp till den fas där de börjar välja riktning både utbildningsmässigt och yrkesmässigt. 

Har de vuxit upp i en familj där föräldrarna vid den första socialisationen in i vuxenlivet välkomnar 

ett musikintresse, ges möjligtvis en positiv påverkan på deras egna hållning kring satsning på mu-

sik. Har de vuxit upp i en miljö vars kultur stigmatiserar musikeryrket, kan detta översättas till en 

socialisation in i det mer avhållsamma beaktandet av de låga inkomster och risker som yrket är be-

tingat med. Empirin visar visserligen inte på att respondenterna avstår ifrån musikeryrket på grund 

av detta. Dock visar uttalandet från Ljung på förståelsen av att valet av musikeryrket inte nödvän-

digtvis måste vara en rättighet. 

Även senare socialisation in i kulturlivet genom utbildningar som kulturskola, folkhögskolor och 

andra musikutbildningar blir möjligtvis del av internaliseringen av musikeryrket och musikerkar-

riärens typifierade ramverk. Utlåtanden från olika musiklärare har vidare fått inverkan på respon-

denternas självförtroende kring sin potential. Detta kan förstås genom att musiklärare för respon-

denterna har representativa roller för institutionerna, som till exempel kulturnäringarna, musikeryr-

ket och musikbranschen. Deras legitimerade roll som lärare ger dem alltså mandat att introducera 

och legitimera institutionen kulturliv och musikbransch för respondenterna, samt göra utlåtanden 

om vilka viktiga komponenter som institutionen innefattar. Utifrån empirin ser vi att musikalisk ta-

lang typifieras som värdebärande komponent inom institutionen, och att musiklärarnas utlåtanden 

om respondenternas potential därmed potentiellt bidragit till deras hopp om att kvalificera för att 

satsa i kulturbranschen. Vidare får Lupin och Ljung värdet av musikeryrket i samhället förklarat för 
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sig på dubbeltydiga vis, när de vistats i olika världsdelar och interagerat med personer som sympati-

serar med skilda institutioner. Vistelsen i, samt socialisationen in i olika verklighetsuppfattningar, 

ger förslagsvis respondenterna en möjlighet till individualism, med självständiga ställningstaganden 

kring olika yrkens värden samt karriärers värdebärande komponenter.  

6.3 Upplevda hinder och utmaningar 

6.3.1 Motgångar vid begynnelse av satsning 

Empiri: Flera av respondenterna berättar hur de vid tidiga steg mot ett utökat musikutövande, samt 

uppkomna drömmar om karriär i musikbranschen, mött olika respons ifrån omvärlden. Detta menar 

några av dem har haft både positiv och negativ inverkan på deras självförtroende i tidigt stadie. 

Humle förklarar hur hon på vägen mot att välja artisteri fått möta en hel del stigmatisering av fram-

tidsdrömmar inom musikbranschen. Konstateranden från omvärlden, såsom ”Tar du estet så hamnar 

du på McDonalds” påverkande henne mot att vid gymnasievalet välja samhällslinjen framför estet-

linjen, för en mer säkrad framtid. När hon sedan, utefter rekommendation ifrån sin sånglärare på 

kulturskolan, ändå ville söka en eftergymnasial utbildning inom musik, mötte hon hinder även där.  

Humle: Nä, men jag gick kulturskolan ju - upp till hela gymnasiet. Och sen sa min sånglä-

rare såhär: ”Du ska inte prova söka folkhögskola?” Och så började jag göra lite research, 

och då minns jag att jag gick till studievägledaren på gymnasiet och sa att jag ville söka 

det, och såhär bad om lite tips på vilka som fanns. Och hon ba: ”Det är bara esteter som 

kan söka det”.  

Studievägledaren talade med henne i termer av utbildningsmöjligheter, där olika utbildningsval på-

verkar vilka möjligheter som sedan finns framåt. Intressant här är dock att folkhögskolor inte kräver 

en gymnasial musikutbildning, vilket gjorde att respondenten ändå sökte folkhögskola och kom in. 

Den begränsande kommentaren ifrån studievägledaren var således ett förgivettagande som blocke-

rade vilken hjälp hon kunde få ifrån studievägledaren, när hon ville satsa på musik.  

 

Tolkande kommentar: Humle möter först genom kommentarer om jobb på McDonalds den insti-

tutionalisering som typifierat vilka yrken som kommit att förknippas med en god framtid. Denna 
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institution (eller dessa institutioner) anpassar respondenten sig efter i sitt gymnasieval. Vidare intro-

ducerar en studievägledare för henne den institutionalisering som typifierat vilka utbildningsvägar 

som blivit till ”energisparande banor”. Studievägledaren har vid detta skeende mandat i responden-

tens tillvaro, i sin vägledande roll att socialisera in henne i skolvärlden som institution. Kommenta-

ren sägs egentligen bara, uttryckt med institutionsperspektiv, utifrån ”konstruerad kunskap”, vars 

socialisation respondenten trotsar. Detta resulterar i att hon kommer in på folkhögskolan ändå, vil-

ket tyder på att studievägledarens kunskap om vilka vägval som fanns på ett begränsande vis var 

förgivettagen. 

6.3.2 Möte med branschliga utmaningar i utbildningskontext 

Empiri: Både Humle, Ljung, Ärenpris och Gulmåra gått folkhögskola med musikinriktning i 

Stockholm, där de på fulltid tillsammans med andra studenter utvecklat sina musikaliska färdighe-

ter. Några av dessa respondenter redogör för hur dessa miljöer format deras förståelser av branschen 

och vad som förväntas av dem som musiker. Humle beskriver att den osäkerhet som hon har på sig 

själv i stor grad konfronterats av hennes musiklärare, och att hon på folkhögskolan fått skolas i att 

visa framfötterna. 

 
Humle: (…) jag var ju ganska tillbakadragen. Och det fick jag ju pinas för, på lektioner och 
så. I såhär master classes och sånt. (…) Men det uppskattar jag ändå, för det tror jag att.. 
det har gett väldigt mycket. 

J: Att [läraren] har varit sån?  
Humle: Ja. 

J: Jaha. Så det är dubbelt?  
Humle: Ja precis. Det var hårt då, men nu kan jag ändå se. 

 

Hon beskriver det i en annan del av intervjun som något positivt att läraren lägger förväntningar på 

en när under folkhögskoletiden, och att denne säger ”det här ska du göra”, då hon menar att det trä-

nar henne till att fungera som man bör i branschen.  

Gulmåra berättar att hon under sin utbildningsresa inom musik passerat olika typer av hierarkier 

som för henne format hennes erfarenheter av musikbranschen. På gymnasiets estetlinje fanns upp-

fattningar kring vilka folkhögskolor som var eftersträvansvärda som vidareutbildning. Kom man in 
!34



på någon av dem, var man en ”bra musiker”, återberättar hon. När hon sedan kom in på en av dessa, 

visade sig den linje som hon kommit in på vara högst i en annan hierarki på folkhögskolan. Hennes 

berättelse visar sedan att hon vid ett andra år på en annan linje inom samma skola därför fick ögo-

nen öppnade inför att plötsligt befinna sig på en lägre social position. Hon mötte sedan nya hierar-

kiska skikt inför ansökan till musikhögskola efter folkhögskolan, där vissa skolor och linjer återigen 

var de mest önskvärda att komma in på. Hon beskriver hur hon i förberedelsetider för ansökan för-

sökte göra sig så antagningsbar som möjligt. Hon justerade sin sångröst utefter vad hon trodde att 

den mest eftersträvansvärda musikhögskolan väntade sig av henne.  

 

Ljung, som också gått på folkhögskola uttrycker sig vidare konfrontativt mot de musikutbildningar 

hon känner till. Uttalandet görs i kontext av en bredare diskussion angående utbildningars nödvän-

dighet för att få arbeta som musiker i musikbranschen, och lyfter i detta även sin personliga upp-

fattning om folkhögskolans roll i branschen. 

 
Ljung: Jag skulle säga att ibland kan det till och med vara ett hinder att ha pluggat musik, 
för att du inte tänker nytt, utan du tänker bara så som du har blivit skolad. (…) Om man 

pratar om musikhögskolan så ser vi ju en institution som inte går i linje med hur branschen 
ser ut i övrigt. (…) Det som efterfrågas är inte de som kommer ut ifrån musikhögskolan. 
(…) Men ponera att… de… jag vet inte, ponera att staten tillsammans med olika skivbolag 

skulle ha en skola tillsammans - då skulle den ju vara mer linjerad åt vad som också finns 
efterfrågan för, liksom. 

Uttalandet görs på en grund av att ha arbetat som musiker i ett antal år efter musikutbildningarna 

hon gått. Hon jämför därmed vad hon ser att utbildningarna skolar musiker till och vad hon upplevt 

att musikbranschen faktiskt i verkligheten kräver av henne själv som musiker. 

Tolkande kommentar: På folkhögskolan socialiseras respondenterna in i musikbranschen som in-

stitution genom att vistas i en särskild utbildningsinstitution; folkhögskolekontexten. Genom att 

söka folkhögskola som ett steg i riktning mot att satsa på sin musikalitet, innebär förslagsvis att de 

tillåter sig socialiseras in i folkhögskolans typifieringar av musikbranschen. Här kan särskilda 

framgångsbetingningar introduceras för dem av skolans aktörer. Humle har exempelvis utmanats till 

att ta för sig och gå emot sin egna osäkerhet, utifrån lärarens skolning. Detta är en socialisation som 

hon tycks ha välkomnat under skoltiden, då hon förstått det som något hon behövt för att röra sig i 

branschen. Då hon vid studiens utförande nyligen examinerats från denna utbildning, är inskolning-
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en i denna miljö förslagsvis även en grund som hennes övriga uttalanden kring sin lämplighet för 

branschen kan härledas till. Gulmåra som rört sig i flera olika utbildningskontexter inom musik har 

fått perspektiv på hur hierarkiska ordningar och institutioner kan vara kontextbundna. I och med ett 

flertal olika socialisationer in i olika utbildningskontexter, som i sin tur sedan inte nödvändigtvis 

står i interaktion med den musikbransch som hon möter efter utbildningarna, kan en individualise-

ring förslagsvis här ha satt igång. Respondentens objektivering av sig själv i de olika utbildnings-

miljöerna har förslagsvis avbrutits vid nya socialisationer. Avbrottet har därmed möjliggjort insikter 

över sitt individuella val av vilka system som är efterföljansvärda. Ljung, som vistats i branschen i 

ett antal år efter de musikutbildningar hon gått, och som arbetar profesionellt som artist och låtskri-

vare sedan nio år tillbaka, utmanar istället den socialisation som sker i utbildningskontexten. Utta-

landet är förslagsvis ytterligare ett uttryck för individualisering från rådande institutioner, då ut-

bildningen som institution, samt branschen hon möter som institution, krockar med varandra. Dessa 

misslyckade socialisationer, som Berger och Luckmann kallat det för, innebär därmed avbruten 

objektivering av folkhögskolans utlärning av den ”korrekt inskolade yrkesmusikern”, som gör att 

hon i kontrast till tidigare respondenter som uttalat sig, kan ta avstånd ifrån folkhögskolans inskol-

ning. Relevant här blir även poängen hon ger kring att inskolningen begränsar det nytänkande som 

behövs i branschen. Detta återspeglar tidigare forskning kring den entreprenöriella och flexibla vin-

naren i musikbranschen. 

6.3.3 Hierarkiska ordningar 

Utöver Gulmåra, redogör även Humle och Akleja för upplevda hierarkier i musikbranschen. 

Humle talar om branschen som prestigefylld. Utifrån den miljö hon utbildat sig i, målar hon upp hur 

hierarkin präglas av vilka skolor man går och vilken sorts musik man gör. Viktigt här är också hur 

man håller på med musik, vilken bakgrund man har, vilka man känner, hur mycket kontakter man 

har och vilka kontakterna är. Utifrån denna hierarkiska uppdelning konstaterar hon att hon själv tror 

sig befinna sig lägst. Detta grundar hon även på sin brist på självsäkerhet, då menar att branschen 

kräver att hon har förmågan att marknadsföra sig själv och visa framfötterna.  

Akleja som satsar på en artistkarriär där hon gör allt själv, lyfter problematiken i den snedfördelning 

av finansiella resurser och tillgång till spelställen. Dessa resurser menar hon endast finns i det övre 

klustret, som få musiker rör sig i. Hierarkin menar hon är konkurrensbaserad och präglad av en 
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mentalitet av att ha vassa armbågar och armbåga sig fram. De olika skikten har i citatet fetmarkerats 

för att tydliggöras. 

 
Akleja: Alltså musikbranschen är som en pyramid, kan man säga.  
Där liksom, där toppen är skivbolaget. Ah men majorbolagen, där pengarna finns är top-
pen, där är det väldigt få som rör sig. Medan den större delen av alltså verksamma musiker 
och artister och producenter rör sig i mellan eller nedre delen. Det är väldigt svårt att 

komma, eller det är ett glapp där (visar med händerna på ett glapp upp till den övre delen).   
Den lägre delen är ju amatörmusiker. (…) alltså trubadurer, folk som är up and coming, 
elever... och man spelar på pubar, man spelar på restauranger, uteserveringar och så vida-

re. Mellandelen är ju de som liksom kan (…) ”leva på” sin konst. (…) Ja men de turnerar, 
de har släppt låtar, de har spelat på olika venues... och det är där jag själv skulle säga att 

jag befinner mig, i mellanskiktet. Men däremot så finns ett glapp mellan mellanskiktet och 
toppen av pyramiden. Så ifrån av att spela på till exempel, ehm. Debaser. Spela på Södra.... 
station...nää vad heter det? Södra teatern? (skrattar) - alltså de där standardspelställena. 

Det finns inte så jättemånga spelställen för de som är över medel. Om det inte blir Globen 
liksom. Och det är det glappet som gör, alltså, hur går man från Debaser Strand till Glo-
ben? 

 

Tolkande kommentar: Om Akleja, som följd av önskan att få etablissemang som artist i bran-

schen, låtit sig socialiseras in den branschliga hierarki som hon beskrivit ovan, i vilken hon vid ob-

jektivering av sig själv finner sig i mellanskiktet, blir den hierarkiska ordningen till ett stort hinder 

för hennes framgång. I och med att hon inte vet hur hon ska överbrygga glappet till det övre skiktet, 

kan objektiveringen av sin egna kvalifikation i spegling med musiker i det övre skiktet, låsa henne 

från att komma framåt. I utdraget lyfter hon problematiken i snedfördelningen av spelställen och 

nåbarhet till publik samt finansiella resurser som finns i hierarkin, som hon inte kan nå utifrån sin 

position. Objektivering av hierarkins legitimitet i branschen kan förklara hjälplösheten hon uttryc-

ker inför glappet till det över skiktet, samt frågorna hon lyfter kring hur handlingsschemat (be-

greppsligt formulerat) ser ut för att nå dit. Hjälplösheten motsvarar Berger och Luckmanns förkla-

ring av att institutionen finns där vare sig individen vill det eller inte. 

 

Genom Bourdieus teori återfinns även här de hierarkier som horisontellt ordnats inom musikbran-

schen som socialt fält. Empirin belyser hur olika hierarkiska ordningar finns i olika sociala rum 

inom branschen som respondenterna rört sig i. Här visar sig de värdebärande komponenterna vara 

kontextbundna, och de viktiga kapitalen olika för de olika hierarkierna. Både Humle och Gulmåra 
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talar tolkningsvis utifrån vad de sett inom sina utbildningar och i begynnelsen av karriären efter det. 

Akleja talar utifrån en mer ekonomiskt präglad kontext. Hierarkiska ordningar med olika tillhörande 

kapital som i kontexten är av värde visas nedan i en tabell. 

Samtliga uttalanden om hierarkiska ordningar påvisar även, som Bourdieu kallat det, en finkänslig-

het gentemot upplevda ordningar i de sociala fält som respondenterna rör sig i. Enligt teoretikern 

hör det till finkänsligheten att kunna placera sig själv i fältet i hänsyn till vart andra agenter befinner 

sig hierarkiskt. Då samtliga respondenter delger detta, visar det därmed på en finkänslighet till fäl-

tets rådande ordningar som de förhåller sig efter, oberoende av om de sympatiserar med dem eller 

inte. 
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LÄGRE SKIKT MELLANSKIKT ÖVRE SKIKT

Akleja Musiker som spelar på 
pubar, restauranger, ute-
serveringar.

Musiker som kan leva på 
musik, som turnerar och 
som har spelningar på 
ställen som Debaser, 
Södra Teatern m.fl.

Spelning(ar) på Globen.

Humle Målar upp en prestigefylld hierarki utefter vilka skolor man går, vilken sorts mu-
sik man gör, hur man håller på med musik, ens bakgrund, vilka man känner, hur 
mycket kontakter man har och vilka kontakterna är.

Gulmåra Perspektiv från gymnasieskolan: Andra folkhögsko-
lor som hamnade under de coolaste folkhögskolor-
na.

Perspektiv från gymna-
sieskolan: Särskilda folk-
högskolor mest önskvär-
da att komma in på, de 
”coolaste folkhögskolor-
na”.

Perspektiv från folkhögskolan: andra linjer positione-
rade under linjen som var högst i rang.

Perspektiv från folkhög-
skolan: Linjen på skolan 
som var högst i rang.

Perspektiv från folkhög-
skolan: Elever som inte 
kommit in på musikhög-
skola.

Perspektiv från folkhög-
skolan: Elever som kom-
mit in på musikhögskola.

Perspektiv på folkhög-
skolan: Elever som kom-
mit in på de bästa mu-
sikhögskolelinjerna.



6.3.4 Förväntningar på musikern 
 
Empiri: Samtliga respondenter i studien driver egna företag och flera av dem kombinerar olika 

uppdrag för att få fler inkomstkällor, men också i strävan efter att ha en mer heltäckande tjänst i 

musikbranschen. Flera av dem beskriver det mångdimensionella ansvar som upplevs komma med 

egen företagsamhet i branschen, där bland annat ”vassa armbågar”, stor självsäkerhet och mark-

nadsföring av sig själva varit nödvändiga komponenter. Både Gulmåra och Ljung beskriver hur man 

i dagens musikbransch behöver vara både kreativ och entreprenör för att ta sig fram. I likhet med 

detta beskriver även Akleja hur det krävs en kreativitet och en förmåga att inventera nya uppdrag, 

för att överleva som frilansare.  

 

Akleja beskriver vidare branschen som ytlig, traditionell och trögrörlig. 

 
Akleja: Min erfarenhet är att det är en väldigt ytlig bransch (…) som är liksom inte så jätte-
”agil” om jag nu får använda det ordet. Att det är en bransch som är väldigt inrutad i jäm-
na mönster. ”Det här har funkat och då är det det vi gör”. Och det kan komma till nya 
namn, nya artister som inte passar in i den mallen då, om vad som funkar, och då får inte 
de den supporten som de kanske borde få.  

J: Har du något exempel då på de här ramarna då,  
vad skulle du säga att de är för nånting (…) ? 
 
Akleja: Nej men jag tror ramarna är absolut ”hur ser du ut?” En sån grej, ”är du ung och 
snygg?” (…) ”kan du sjunga bra?” [skrattar] Standard liksom, det måste man ju kunna 
göra för att röra sig i branschen. [Och om du] har liksom en ”Story to tell!!” Typ, alltså 
såhär - vad har du som fångar.. ehm... För det handlar ju egentligen om att sälja. Vad har 
du som gör att vi kan sälja dig som brand? 

 

De trögrörliga ramar som de större aktörerna av kommersiella skäl håller sig till, menar hon upp-

rätthåller särskilda förväntningar på den enskilde musikern. Hon redogör för den maktlösa ställning 

som den oliktänkande kreatören hamnar i när de större skivbolagen besitter resurserna att mark-

nadsföra en musiker med summor som en egenföretagare sällan har. I betraktande av utdraget ver-

kar respondenten mena att den oliktänkande musikern riskerar att börja anpassa sig efter ramverken 

ramverk för att få ta del av viktig support, alternativt blir denna utelämnad för en svårare självstän-

dig väg i branschen. Även den musikaliska biten menar Respondenten även är inrutad i gamla 

mönster: 
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Akleja: (…) Och skivbolagen och branschen är ju lite motvilliga, speciellt de gamla lirarna, 

de är lite motvilliga att lämna detta formatet att liksom ”vers, refräng” eller ”vers, brygga, 

refräng”, aa du fattar.  

Tolkande kommentar: Vad tidigare forskning berört kring vad som i den moderna musikbranschen 

förväntas av den enskilda musikern, bekräftas på flera plan i vad respondenterna förklarat är nöd-

vändigt för att komma framåt i musikbranschen. Utdraget antyder även på en bekräftelse av fortsatt 

centralisering runt skivbolagen i musikbranschen. Akleja poängterar här hur branschens rådande 

ordningar håller oliktänkande kreatörer utanför finansiell support. Vidare utgör detta utdrag, ur teo-

retisk synpunkt, förslagsvis ett exempel på den maktkonflikt som inom kulturfältet råder mellan 

nykomlingarna och veteranerna. Akleja är i detta fall nykomlingen som ifrågasätter resonemangen 

hos ”de gamla lirarna”. Denna diskursiva betingning kan här förstås som den beskrivna konfronta-

tionen av kulturfurstar vars metoder hon menar är utdaterade. Med sina ekonomiska kapital besit-

ter de enligt hennes beskrivning makten att avgöra större delar av branschens spelregler. De kräver 

en rad symboliska kapital för att låta nya musiker ta del av finansiella resurser och symboliska kapi-

tal, som hennes tidigare uttalanden har visat utgör spelställen på Globen och annat. Som frilansande 

artist satsar hon på att konkurrera om de finansiella resurserna i fältet genom innovativa lösningar 

och uppdrag. Skivbolagens kommersiella ambitioner, vars trögrörliga resonemang konkurrerar ut 

oliktänkande nykomlingar från tillgången till viktiga resurser, blir således den stora utmaningen i 

den enskilde musikerns karriärsatsning. Den fortgående finkänsligheten mot dessa aktörer, i bero-

endet av deras beviljande av hennes deltagande i utnyttjandet av viktiga resurser, blir därför en teo-

retisk förklaring till varför hon över huvud taget problematiserar dessa aktörers åsikter. 

Empiri: Lupin berättar att hon i ett tidigt skede av sin karriär trott att samarbete med en nedlåtande 

manager varit hennes enda väg att få framfart i branschen. Hon beskriver sin dåvarande manager 

som fruktansvärd, att han på många orimliga sätt tryckte ned henne och kom med orimliga krav 

både på utseende och vikt. I efterhand kan hon inte fatta varför hon jobbade med honom, berättar 

hon. Som svar på frågan varför man ibland som musiker tror att man inte har något val, ger hon föl-

jande förklaring: 

 
Lupin: Det är ju att det är så extremt svårt att hitta folk… och också få dem att bli intresse-

rade av att jobba med just dig, för att det finns ju så himla många som… gör precis det. Eh, 
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och speciellt då när du är helt ny. (…)  Så att det är väldigt såhär, man måste.. hitta olika 
vägar. Och ibland när man träffar på en sånhär.. människa då som.. de lovar dig väldigt 
mycket och bara ”jag tror stenhårt på dig” och ”vi gör det här, och ”jag ska presentera dig 

för den..” Och att gå till det, från att inte ha haft någonting, och bara ha suttit hemma i sin 
lägenhet, då tänker man ju såhär: ”Men, gud det här är ju det bästa som har hänt på lik-
som flera månader, jag hoppar på det här!” Och sen så kanske, ah och i mitt fall då så var 

det att han började bete sig skumt, och började säga taskiga saker, men han presenterade 
mig ändå för liksom bra producenter! Så då kände jag ju såhär, ”ska jag sitta hemma själv, 

eller ska jag följa med och träffa de här personerna?”  

Vidare står ett senare delgivande om de kollegor som hon idag har på förlaget hon arbetar på, i mot-

sättning till den tidiga erfarenhet som hon ovan redogjort för. På förlaget menar hon att stämningen 

istället är god och respektabel och att kollegorna där både är hjälpsamma och trevliga. Detta gör i 

sin tur att hon, trots negativa erfarenheter från sitt tidiga stadie av karriären, numera också kan utta-

la sig positivt om branschen och aktörer i den. 

Tolkande kommentar: Detta scenario är en tydlig återspegling av Berger och Luckmanns förkla-

ring av att objektivering av en institution leder till den beskrivna mentaliteten av att individen ”inte 

har något val utan måste handla som hon gör utifrån sin ställning”. Respondenten som dessutom är 

ny i branschen socialiseras in i de ordningar som hon möter, och dessa karriärvägar objektiveras för 

henne till att uppfattas som nödvändiga. Hon ser sig själv i detta scenario som beroende av sin ma-

nagers hjälp, då han vid hennes tidiga stadie av socialisation in i branschen blir del av att visa henne 

vägen till karriär. Så småningom kan potentiella motstridiga socialisationer ha satt denna inlärda 

socialisation ur spel, då hon så småningom upptäckt möjlighet till mer sunda handlingsbanor i bran-

schen. Alternativt har krocken med nya insikter om branschen gett henne möjlighet att frigöra sig 

ifrån den institutionella verklighet som hon, återigen i enlighet med Berger och Luckmann, först 

trott funnits där vare sig hon velat det eller ej. Kontrasten i den nya arbetsplatsen kan utgöra en på-

minnelse om om att socialisationen av musikbranschen är relativ beroende på vilka kontexter hon 

rör sig i, i och med det faktum att den typifierats av de människor som rör sig i den. 
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6.4 Inre kvalifikationskonflikter 

Empiri: Som vi kan se genom empiriska utdrag ovan, har det emellanåt uppstått inre konflikter vid 

interaktion med branschaktörer som förväntar sig något som respondenters musikaliska profil och 

personliga värderingar i vissa fall inte står i samklang med. Några av respondenterna uttrycker un-

der intervjuerna en viss vånda kring ifall deras identitet, ansträngning, satsning och sociala engage-

mang räcker för att konkurrera om en plats i branschen. 

 

Likt tidigare forsknings utlåtanden kring att dagens musiker behöver vara entreprenöriell, uttrycker 

Ljung en problematik i att inte identifiera sig med det som för henne karaktäriserar det entreprenö-

riella yrket: 

 
Ljung: (…) jag är ingen, jag är ingen entreprenör, liksom. Jag är en konstnär. (…) och det 
är ju oftast problemet. Att man, alltså konstnärer är inte de som är bäst på att promota sig 
själva. Så många som är stora i musikbranschen är ju de som är entreprenörer, främst, och 

inte konstnärer. För att det är, det är då du tar dig fram.  

Tolkande kommentar: Detta uttalande indikerar på en sorts kulturell krock med diskursiv ladd-

ning, som problematiserar spelreglerna för deltagande i musikbranschen. Respondenten som kallar 

sig själv för konstnär upplever att hon inte kan ta sig fram på samma sätt i branschen om hon inte är 

entreprenör. Det blir en identitetsfråga laddad med vilka egenskaper som är viktigast, och även en 

fråga kring om det är konstnärer eller entreprenörer som har förutsättningar till framgång i bran-

schen eller som är vinnande agenter av det moderna branschlandskapet. Om vi prövar att se detta 

genom Bourdieus kapitalteori kan vi bedöma att respondenten besitter ett sorts habitus som konst-

när. På grund av sitt habitus hamnar hon i identitetsrelaterade problem när förutsättningarna att röra 

sig framåt i fältet vid moderniseringen av branschen är att anta en entreprenöriell roll. När agenter i 

det moderniserade fältet består av kulturentreprenörer riskerar dessa att utklassa henne från fältet, 

när hon själv inte är entreprenör utan konstnär.  

 

Empiri, fortsättning: Respondenten har följaktligen fått frågan om vad som karaktäriserar entre-

prenören: 
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J: Hur definierar du entreprenör i den här kontexten då?  
Ljung: Nämen jag tänker företagsamhet, bra på ekonomi, bra på att liksom ta för sig, att 
vara tydlig med liksom att ”ah, men om jag får 50 000 för det här giget, så..” alltså liksom, 

som är liksom lite tjenis med folk, som är bra på, nämen bra på företagsbiten liksom. Att 
liksom gå framåt i olika... aa, nämen som kanske tar 10 sunk-gigs på Friday’s för att sedan 
kunna köpa en studio, liksom. Eller nånting. Där är inte jag. Jag vill inte det. Jag blir typ 

personligt kränkt om jag är tvungen att spela covers, liksom. Eller inte kränkt, blir jag inte. 
Men jag tycker inte det är så kul. (…) jag gillar inte att sälja en produkt till folk. För mig är 
det nog väldigt mycket att min musik och det jag har skrivit är liksom, det är det här jag vill 

förmedla. Och känner jag inte att jag har den liksom närvaron, då har jag inget behov av 
att spela det. Eller, det känns bara som att jag spelar teater och är ganska oärlig.  

Emellanåt har hon å andra sidan problematiserat och ifrågasatt sin höga integritet som konstnär. Då 

vissa samarbeten med skivbolag inneburit att hon väntas framställa sig själv på vissa sätt som ska-

par inre konflikter hos henne själv kring vem hon är, har hon nekat vissa samarbeten. Detta tror hon 

kan ha hämmat vissa möjligheter till ytterligare framgång. Å andra sidan konstaterar hon strax efter 

utlåtandet ovan att hon tror att alla beslut som går emot magkänslan i slutändan inte kommer ha va-

rit värda att ta.  

Tolkande kommentar: Fortsättningen på respondentens uttal sätter i ljuset den värdering och vär-

dighet som hon sätter kring sitt habitus som just konstnär. Utdraget speglar vad Bourdieu har tagit 

upp som kulturfältets uppdelning av agenter som sympatiserar antingen med en konstnärlig pol 

eller kommersiell. Till en början går det att tolka citatet som att respondenten betonar värdet i att 

vara entreprenör för att få framgång. Så småningom går det dock att urskilja en mer negativ håll-

ning gentemot entreprenörskapet, då det gör avkall på en sorts värdighet i konstnärskapet, som hon 

själv verkar mena inte bör sättas i kompromiss i hennes personliga musikeryrke. Den kulturella 

krockens utfall kan förslagsvis speglas med Berger och Luckmanns gestaltande av individualismen, 

som här uppkommer när Ljung tar aktivt avstånd från en socialisation in i spelregler genom vilka 

hennes framgång potentiellt skulle kunna utökas. Krocken hos Ljung sker förslagsvis mellan en in-

ternaliserad institution av värderingar kring att musikeryrket är byggt på konstnärligt uttryck, re-

spektive en extern ekonomiskt driven musikbransch, vars handlingsbanor alltmer utgörs av drivna 

entreprenöriella initiativ.  
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Vid krocken med entreprenörskapets fördelar hamnar Ljung alltså i inre konflikt med sig själv. Hon 

menar översättningsvis att hon känner sig oärlig mot sig själv som konstnär (tillhörande den konst-

närliga polen) om hon låter sig socialiseras in i branschens moderna förväntningar och, av många 

andra, legitimerade handlingsbanor. När hon prövar att låta sig sympatisera med den nya institiutio-

nen som typifierar som ”rätt” en entpreprenöriell flexibilitet, verkar hon känna att hon förråder sin 

egen konstnärlighet och identitet, och därigenom sig själv. Detta utlåtande står i likhet med Berger 

och Luckmanns redogörelse för det skeende där individen fortfarande står inför att till viss del sym-

patisera med flera institutioners verkligheter samtidigt.  

 

I detta fall kan vi utifrån respondentens tidigare delgivna karriärbakgrund se hur hon valt att ge sig 

själv utrymme för den personligt konstnärliga identiteten genom att avstå ifrån vissa kommersiella 

sammanhang och istället leva väldigt billigt som yrkesmusiker. Hon uttrycker medvetenheten om de 

båda institutionaliserade yrkesbegreppen, konstnär och entreprenör, samt vilka ceremonier i form 

av spelningar och livsstilar som karaktäriserar dem båda. Hennes betoning av att hellre följa mag-

känslan framför att följa vad omvärlden väntar sig av henne visar på en beslutsamhet kring att inte 

vilja rätta sig efter institutioner som hon själv kan ha trott är efterföljansvärda. På detta vis kan hon 

förslagsvis i det moderna samhället bevara sin identitet som individuell musiker, vilket antyder på 

Berger och Luckmanns individualism. 

Empiri: Ärenpris delar under sin intervju med sig av funderingar kring varför han själv inte lyckats 

få jobb ännu, samt varför han inte kommit längre i branschen än vart han är just nu. I utdraget nedan 

delar han först med sig av sin gudstro. Denna tro, har han successivt genom intervjun förklarat är en 

av drivkrafterna till att han vågar och vill satsa på musiken. Hans perspektiv grundar sig i att musi-

kaliteten är en gåva han fått från Gud och att han vill använda den för att sprida ljus i världen. Detta 

bidrar till hans tro på en personlig framtid i branschen, även under tiden han inte ser sin egna fram-

gång hända. Samtidigt kan han konstatera att verkligheten inte i nuläget ser ut som hans framtidsvi-

sion. Han har vid intervjuns utförande inte jobb ännu, och än mindre inom Hollywood där han helst 

vill musicera. Detta får honom följaktligen att ställa sig själv frågor kring sina prioriteringar och hur 

mycket tid han lägger ner för att lyckas.  

Ärenpris:  (…) Jag har en tro på att Gud är med mig, och jag har en tro på att jag har vad 
som krävs. Eh.. jag har inte en tro på att jag har vad som krävs just nu, alltså, jag har ju 
inte obviously jobb inom Hollywood. Men jag tror att jag kommer kunna få det, och.. eh, 
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om jag bara fortsätter kämpa och så. Sen är det ju såklart en stor osäkerhet också. Kämpar 
jag tillräckligt? Vart ska jag sätta mina gränser för hur mycket tid jag lägger ner? Lägger 
jag ner för lite tid just nu? Man kan alltid lägga ner med tid. Ehm... och bara såhär, varför 

har jag inte nått dit jag vill än? Aa, jag har inte lagt ner så mycket tid, jag har lagt ner 
mycket tid på annat. Eh... jag vet människor som jobbar mycket hårdare än jag. Eh, alltså.. 
verkligen, de jobbar hårt. Som inte vilar lika mycket som jag, och jag vet inte, om… de 

kanske mår bra ändå. Jag mår väldigt bra, av att jag liksom både jobbar och vilar. Men... 
så jag hoppas på något sätt att såhär, okej, jag är i en bra balans. Men ibland funderar jag 
på typ såhär, aa, skulle jag.. skulle jag må, jag kanske skulle pröva att bara satsa lite hår-

dare, och se ifall jag fortfarande... ah, jag vet inte. Mm. Ibland funderar jag på om jag ska 
prioritera bort annat, och allt möjligt, och aa. 

 

I kontext av att vara frilansande musiker hamnar Ärenpris i att jämföra sig med hur andra musiker 

disponerat sin tid. Då han å andra sidan mår han bra av det tempo han arbetar i just nu, genererar 

hans spegling med branschens tempo en inre konflikt kring sin foglighet med branschen.  

Tolkande kommentar: Ärenpris står förslagsvis med fötterna i flera kontexter och verkligheter 

samtidigt. Med sitt liv i ljuset av sin gudstro kan han konstatera att han har Gud på sin sida i sin kar-

riärsatsning. I intervjun visar denna tilltro på ett lugn över att inte ha kommit längre än vart han be-

finner sig. Ur Berger och Luckmanns perspektiv visar detta på en internaliserad verklighet som står 

i kontrast till den socialisation som han verkar stå i inre konflikt med, vars typifieringar skulle 

kunna bedöma honom som diskvalificerad i och med sin nuvarande avsaknad av branschjobb. När 

han i utdraget ovan ställer sitt liv i ljuset av andra institutioners ramverk, verkar han tendera till att 

tvivla på sig själv och sin insats. Förslagsvis har han utöver sin internaliserade gudstillit, internalise-

rat en annan verklighet om vad som karaktäriserar en kvalificerad och sann filmkompositörs yrke, 

och ser sig själv brista på dessa områden. Hans reflektioner motsäger sig själva ytterligare, när han 

först säger att han har vad som krävs och sedan säger att han inte har vad som krävs i talande stund. 

Detta sympatiserande med två internaliserade verkligheter samtidigt, visar återigen på den inre kon-

flikt som enligt teorin kan komma av detta. Då han i praktiken inte har jobb inom Hollywood verkar 

han se indikationer på att han har kapitalbrister. Dessutom går det att med institutionellt perspektiv 

se hans funderingar över tidsdisponering som en spegling av sin egna vardag gentemot institutio-

nens typifierade handlingsbanor. Att han inte riktigt handlar som alla andra skulle här kunna vara en 

indikation för honom på att strukturellt sett inte platsa i institutionen, i och med att han inte fungerar 

utefter dess ”borden”. Just detta menar han uttryckligen kan vara svaret på varför han inte har fått 
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ett jobb och därför rör sig utanför de banor som inom musikbranschens är likställda med framgång, 

arbetstillfällen och inkomst. 

6.5 Övergripande analys 
Den presenterade empirin påvisar sammanfattningsvis att de fält eller institutioner som responden-

terna rört sig i och mött, och potentiellt socialiserats in, påverkar vilka utmaningar och hinder de 

namnger. En internalisering eller inkorporation av dessa kontextbundna verkligheter samt tillhö-

rande handlingsscheman och spelregler kan vidare ge potentiell förklaring till varför de bedömer sin 

lämplighet olika, kring sina chanser att få röra sig framåt i branschen. Vilka värdebärande kapital 

för framgång som i detta dikterats för dem i det fält som de i detta kommit att önska se sin fram-

gång i, samt hur de speglar sina egna kapitalinnehav utefter dessa ordningar, kan generera i ett habi-

tus som musiker av lägre eller högre lämplighet för framgång och karriär. Hur de förklarar sina 

känslomässiga gensvar till de hinder och utmaningar som de mött samt står inför, kan tolkningsvis 

vara ett uttryck för hur kraftig objektiveringen av en viss verklighet blivit för dem, respektive vilket 

habitus de har i sitt önskvärda fälts ordningar. Hur mycket avstånd de vidare tar ifrån de utmaningar 

och hinder de möter kan utifrån resultatet tolkningsvis ha två förklaringar. Antingen sker avstånds-

tagandet i samband med ett sympatiserande med någon annan institution, vars socialisation haft 

större prägel på individens inre övertygelser (se exempelvis gudstilliten hos Ärenpris som trots av-

saknad av jobb får honom att stanna kvar i branschen. Se även exemplet där Ljung medvetandegör 

problematiken i att skolas in i branschen, genom musikutbildningar som sedan begränsar den i 

branschen nödvändiga innovationen. Se även ett annat exempel där Ljung aktivt väljer den konst-

närliga yrkesvarianten framför den kommersiella). Alternativt har krocken mellan olika verkligheter 

och kontexter genererat i misslyckad socialisation av branschliga handlingsbanor, och därmed möj-

lighet till löskoppling från de utmaningar och hinder vars reifikation för individerna annars hade 

kunnat diskvalificera dem från att se sig som lämpliga för branschkarriär (se exempelvis fallet där 

Lupin mött trevligare och mer hjälpsamma branschaktörer vid fortsatt vistelse i branschen). I fall 

som dessa kan individualiseringen ha påbörjats, där musikerna istället aktivt bestämt sig för en 

egen institutionaliserad roll i branschen, vars premisser inte tillåts underordnas problematiska hin-

der och utmaningar från andra institutioner. Rollspel i form av självständigt frilansande och därmed 

kortvariga vistelser i de institutioner vars resurser de vill konkurrera om kan förslagsvis tolkas som 

flera av respondenternas frigörelse från utmaningarna de möter (se till exempel hur Akleja beskriver 

hur egna kreativa lösningar på inkomstkällor bevarar henne från diskvalifikation utefter de hierar-
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kiska ordningarnas finansiella snedfördelning). Genom denna självständiga egenföretagsamhet kan 

individens övertygelse om sin lämplighet i branschen bevaras och byggas på aktiva beslut vilka inre 

övertygelser, drivkrafter och handlingsscheman som denne själv bedömer är efterföljansvärda. 
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7. Diskussion 
Syftet med studien har varit att komma nära den enskilde musikerns upplevelse av musikbranschen 

i det moderna samhället, förstå vilka hinder och utmaningar som musikern själv upplever sig möta i 

branschen, samt undersöka hur bilden av dessa kan återspeglas i dennes bild av sin lämplighet för 

en musikerkarriär. Frågeställningen lyder följande:  

-Vilka olika hinder och utmaningar ser enskilda musiker vid satsning på karriär i musikbranschen? 

-Hur påverkar denna bild i sin tur musikers bedömning av sin egen lämplighet för en karriär i 

branschen?  

I diskussionsavsnittet återges först resultatet i summerad och överblicklig form. Resultatet speglas 

här med vad tidigare forskning påvisat och bearbetar vidare essensen av resultatet utifrån vad den 

teoretiska applikationen uppenbarat. Här utvärderas följaktligen huruvida resultatet och analysen 

besvarar frågeställningen, samt om studiens nya upptäckter och reflektioner möjligtvis tillför något 

nytt till fältet. Detta följs av en reflektion över metodvalet. Studien avslutas sedan med implikatio-

ner för framtida forskning och praktik, med utgångsläge i vad studien tagit fram för reflektioner. 

 
 
7.1 Summering och överblick 

Resultatet ovan redovisades i fördelning av rubriker som adresserade olika upplevda hinder och ut-

maningar. Efter varje empiriskt utdrag tillkom tillhörande tolkande kommentarer som påbörjade 

teoretiska utredningar av vad dessa verklighetsbilder kunde härledas till, samt hur dessa i sin tur kan 

ha spelat an i musikernas bild av sin lämplighet för branschen. Svaret på frågeställningen kan delas 

med fördel upp utefter en fråga i taget:  

 

-Vilka olika hinder och utmaningar ser enskilda musiker vid satsning på karriär i musikbranschen? 

Hinder och utmaningarna definieras variera, beroende på vilken respondent som redogör för musik-

branschen. Respondenternas redogörelser bekräftar på många plan de olika komplexiteter, utma-

ningar och hinder som belysts i avsnittet om tidigare forskning; flera av respondenterna benämner 

ansvarsbördor som egenföretagare, förväntningar på entreprenörskap, hängivenhet och flexibilitet, 
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vilket antyder på att ekonomiseringen av musikbranschen prackar på flera av respondenternas indi-

viduella utformanden av sina yrkessatsningar i karriären. Genom applicering av teoretiska ramverk 

från Berger och Luckmann samt Bourdieu, belyser studien dock att reifikation av olika kontexters 

verklighet av branschens spelregler påverkar individen till att lyfta olika utmaningar och hinder som 

olika viktiga och stora. Vilken kontext eller socialt rum de socialiserats in i, och vilken verklighet 

som för dem objektiverats, står tolkningsvis som förklaring till vilka hinder och utmaningar som de 

pekar på som mest stora och problematiska vid karriärsatsningen. 

-Hur påverkar denna bild i sin tur musikers bedömning av sin egen lämplighet för en karriär i 

branschen? 

Intresseväckande blir således vidare variationen på vilka utmaningar och hinder som respondenter-

na tar upp, men ytterligare intresseväckande blir sedan variationen på hur hög grad som de olika 

hindrena rest sig internt hos respondenterna. Variationen av vilket fokus som tillägnas vilka hinder 

och utmaningar, återspeglar dels att respondenterna rör sig i olika sociala rum inom branschen, men 

också att tillhörande verklighetsobjektiveringar som de internaliserat varierar olika mycket. Ut-

tryck för otillräcklighet i spegling mot dessa upplevda verkligheter i branschen kan genom de teore-

tiska ramverken antyda på dels ett inkorporerat habitus av låg ställning i det fält som individen vill 

få karriär i, dels en reifikation av branschens prestige och statusfördelningar som följt av en objek-

tivering av individen själv i de forum som hon rört sig i och börjat spegla sig mot.  

Först genom applicering av teorier såsom det kunskapssociologiska perspektivet och Bourdieus 

teori kan studien således förslagsvis komma ett steg djupare, genom att med det konstruktionistiska 

perspektivet genomskåda en relativitet i vad som är sann lämplighet för branschen. Hur gravt kon-

textbundna strukturer vid socialisation har objektiverats hos varje respondent, och hur de sedan re-

flekterar sig själva mot den kontexten, avgör därför tolkningsvis respondentens bedömning av sin 

egen lämplighet för branschen.  

 

Som Berger och Luckmann konstaterat, typifieras å andra sidan nya institutioner kontinuerligt ge-

nom mellanmänskliga interaktioner. I ett diversifierat, moderniserat och högt arbetsfördelat samhäl-

le med många frilansande musiker blir det tillsist upp till varje individ att välja sin egen plats och 

ställning i musikbranschens många rum, vilket vi kan se att flera av individerna ger uttryck för i sin 

positionering av sig själva inför de problem de möter. En del ifrågasättanden av den upplevda bran-
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schen, med ett avståndstagande återberättande om upplevda hinder och utmaningar, visar på scena-

rion där upplevda hinder inte verkar ha präglat individens nuvarande bild av sina framtidsutsikter i 

branschen. Dessa fall utgör tolkningsvis underlag för konstaterad individualisering från institutio-

ner, där individen själv väljer vilka verkligheter som får diktera dennes rätt att fortsätta satsa på mu-

sikeryrket. 

Olika upplevda hinder och utmaningar för karriär har på nyanserade och unika vis upplevts och be-

skrivits av varje respondent, vilket är ett uttryck för en relativitet i musikbranschen som objektiv 

verklighet. Den bedömda lämpligheten görs således sammanfattningsvis utefter objektivering i, re-

spektive frigörelse från, olika institutioners respektive sociala fälts dominans på individens habitus 

och ställning som musiker. 

 
7.2 Relation mellan resultat och metod 

I presentationen av resultatet åsyftade rubrikerna ”Omvärldens uppfattningar av yrkesvalet” att med 

fenomenologiskt närmande förstå respondenters livsvärld inifrån. Detta genom att redogöra för den 

bakgrund i vilken förståelserna av branschen och musikeryrket till en början formats. Detta kapitel 

är således av blandad karaktär; fenomenologisk, i sitt sökande av att förstå den unika livsvärlden, 

men också kunskapssociologisk i sin avsikt att söka efter livsvärldens härkomst och konstruktion. 

Besvarandet av frågeställningen har under analys och resultatspresentationens gång förslagsvis faci-

literats just genom kombinationen av det fenomenologiska tillgängliggörandet av den unika och 

komplexa upplevelsen av branschen, och de teorier som redogjort för hur konstruerade samhälls-

ordningar kan inkorporeras i individen. Kombinationen av metod och teori har kunnat ”avslöja” vad 

de beskrivna förväntningarna och problematikerna egentligen härleds till och hur de sedan får lov 

att läggas som förväntningar och kvalifikationsbedömningar på individen, av individen själv. 

En diskursiv analysmetod hade också kunnat blottlägga maktstrukturer i branschen och söka efter 

hur dessa reproduceras i respondenternas tal. Diskursanalys skiljer sig å andra sidan från fenomeno-

login i att den begränsas till den språkliga innebörden av textmaterialet, för att med deduktivt när-

mande tolka diskursiv mening. När känsloladdade uttryck sorteras bort minskar förslagsvis möjlig-

heten att besvara hur musikerns upplevelser av hinder och utmaningar i branschen påverkar musi-

kerns bild av sin egna lämplighet. Den diskursiva metoden stannar vid att blottlägga maktstrukturer 
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genom hur de verbaliserats av studieobjekten. Den fenomenologiska studien har i större mån gett 

utrymme för olika uttryck för, samt anspelningar på, uppgivenhet, modfälldhet och diskvalifikation 

mellan raderna, vilket å ena sidan kan minska studiens validitet, å andra sidan fångas upp genom 

påvisande av uppmålad kontext bakom uttalandena. Jag vill i detta motivera fenomenologiska an-

satsens validitet då dess tillgängliggörande av att på ett mer mångfacetterat sätt inhämta empirin 

och tolka materialet, gynnat studiens syfte och frågeställning - att söka sig till en djupare förståelse 

av den levda erfarenheten.  

7.3 Implikationer för framtida forskning och praktik 

Studien har visat på upptäckter som påvisar en återspegling av kontextbundna utmaningar och hin-

der i musikers bedömning av sin egna kvalifikation för karriär. Genom kunskapssociologiskt per-

spektiv möjliggörs förslagsvis en djupgående kvalitativ analys av musikers upplevelser i gensvar på 

de förändringar som sker i branschen. Fler kvalitativa studier av liknande art skulle förslagsvis kun-

na utgöra bidrag som gynnar syftet att få förståelse för fältet på mikronivå, och hur ekonomisering 

och individualisering av fältet påverkar den enskilde. Genom detta kan livsvärldar förstås, härkoms-

ten av ståndpunkter kring kvalifikation respektive diskvalifikation inom branschen undersökas, och 

hur dessa reproducerar maktspel i branschen. Vidare behövs förslagsvis även fler utförliga studier 

kring hur ojämlikhet i detta kan uppkomma mellan olika demografiska grupper inom branschen; 

studier som fångar upp stratifiering och ojämlikhet på ett djupare sätt än Bourdieus förståelse av 

horisontella kapitalhierarkier samt kulturfältets vertikala maktspel mellan kommersiell och konst-

närlig pol. I och med en växande arbetsrörelse inom kulturbranschen behövs fler studier som fångar 

upp och bemöter hur ojämlikheter och komplexiteter i branschen upprätthålls och internaliseras i 

den enskildes bild av sig själv och andra, i relation till sin bransch och sitt samhälle. 
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