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ATT ARBETA SOM PROFESSIONELL SÅNGARE 

 
Jonas Gladnikoff 

 
 

Musikbranschen är en bransch som växer sig allt starkare i dagens 
samhälle och många människor väljer en yrkesbana inom musiken. 
För professionella sångare och sångerskor skiljer sig arbetssituationen 
starkt från de flesta andra yrken. Syftet med föreliggande studie var att 
med hjälp av kvalitativ metod undersöka professionella sångares 
situation vad gäller deras arbete och deras upplevelser av hur de 
påverkas av sina arbetsförhållanden på ett emotionellt plan. Sex 
yrkesverksamma sångare och sångerskor inom populärmusikgenren 
intervjuades. Resultatet av en tematisk analys visade på många 
problematiska aspekter av att arbeta som sångare eller sångerska inom 
populärmusik och beskrev hur deltagarna valt att hantera dessa, men 
visade även framförallt på att samtliga deltagare trivs med sitt 
yrkesval och anser att de positiva aspekterna väger tyngre än de 
negativa. Då tidigare kvalitativa studier inom området saknades, har 
studien utökat kunskapen om situationen för professionella sångare 
och sångerskor inom populärmusik, samt lagt en grund för vidare 
studier. 

 
 

I alla tider har människor haft ett behov av underhållning och att uttrycka sig genom 
olika konstformer. En av de mest populära konstformerna är sång, vilket i dagens 
samhälle uttrycks på en mängd olika sätt. En stor mängd människor lever av att sjunga 
och att genom sången underhålla och beröra andra människor. En genre som växer sig 
allt större är den genre som enklast benämns som ”populärmusik”, det vill säga de 
moderna musikformer och musikforum som står i kontrast till de klassiska och 
traditionella musikformerna. Populärmusiken lockar fler och fler människor som 
drömmer om att arbeta med att sjunga. I Skandinavien har vi i dag en internationellt 
uppmärksammad framträdande plats på musikkartan med mängder av artister, sångare 
och band populära både i hemländerna och utomlands (Stannow, Åkerberg & 
Hillerström, 2002).  
 
Många unga människor inspireras av den bild som målas upp i media av artister vad 
gäller livsstil, pengar och attityd. Dels rör det sig om en illusion av att det är ett yrke där 
inkomsten är hög och att man får leva ett glamouröst lyxliv, och dels mer negativa 
aspekter så som att media framställer musiker och artister som personer med högrisk-
livsstil där droger och alkohol är vanligt (Chesky, Hipple & Ho, 1998). Trots denna bild 
visar studier att det inte finns någon stark skillnad mellan professionella sångare och 
artister, varken på välkänd eller mindre välkänd nivå, och resten av populationen vad 
gäller medellivslängd (Bellis, Hennell, Luskey, Hughes, Tocque & Ashton, 2007). Hög 
inkomst är bara förunnat de allra största artisterna inom populärmusikgenren. För de 
allra flesta är det i stället en osäker bransch där man sällan vet hur mycket inkomst man 
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kommer ha nästa månad. Många professionella sångare och sångerskor inom 
populärmusik arbetar som frilansare, till skillnad från exempelvis människor inom 
opera- eller musikalvärlden. Det handlar om att ha ett brett kontaktnät, ständigt kunna 
prestera och leverera, och att ha vad som enkelt beskrivs som talang. Målen är ofta höga 
och kräver att man arbetar hårt (Wennman, Ohlin & Boysen, 2002). Samtidigt utmärks 
yrket även av glädjen i att få sjunga och att underhålla andra människor. Det kan även 
vara psykiskt ansträngande att få sitt vardagliga liv att överensstämma med att arbeta 
som sångare. Många hamnar inför ett val där man exempelvis måste bortprioritera sin 
utbildning eller säga upp sig på jobbet för att ge sig ut och turnera, eller att man inte har 
möjlighet att träffa sin familj under långa perioder (Wennman et al, 2002).  
 
Villkoren för arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse för professionella sångare skiljer 
sig på flera sätt från situationen hos personer inom de flesta andra yrken (Wennman et 
al, 2002). Enligt Bengt Furåker (2003) påverkas generell arbetstillfredsställelse utav ett 
flertal olika faktorer i en individs arbetssituation. Exempel på sådana är socialt klimat, 
lön, inflytande, arbetstider, arbetsbelastning och materiella resurser. Att exempelvis 
själv kunna påverka arbetstider och ha inflytande över det arbete man utför är saker som 
generellt sett ansett att vara viktigt. Vidare hävdar Furåker (2003) att människor som 
arbetar i mindre organisationer ofta gör en positivare bedömning av sin arbetssituation 
än människor som arbetar i större organisationer. Detta gäller framförallt det sociala 
klimatet, vilket upplevs som bättre i mindre organisationer. Det finns även en stark 
tendens till högre uppskattad arbetstillfredsställelse ju högre upp en person har kommit i 
den så kallade karriärstegen. Människor med högutbildade och högstatusjobb uppskattar 
även de sin arbetstillfredsställelse högre än andra (Furåker, 2003). 
Arbetstillfredsställelse är också starkt kopplad till just självuppfyllelse, det vill säga att 
få arbeta inom ett område som har att göra med ens egna intressen, vilket innefattar 
möjligheter att nå sina egna personliga målsättningar och förverkliga sina yrkesmässiga 
drömmar. De drömmar människor har påverkar vad de gör för yrkesval och vad de 
förväntar sig av sitt yrkesliv. Exempelvis väljer många människor yrke med 
förväntningar att kunna nå upp till egna specifika målsättningar, antingen materiella 
som t ex lön, eller ideella som att uträtta någonting positivt i samhället. Beroende på 
huruvida dessa mål uppfylls eller huruvida individen upplever att de är möjliga att 
uppnå är en viktig faktor som påverkar arbetstillfredsställelsen (Strömberg 2001). För 
professionella musiker och sångare är ofta just den egna utvecklingen och att nå vissa 
specifika mål centrala punkter. Som tidigare nämnts gör även arbetssituationen för en 
frilansande musiker att faktorer som exempelvis lön, arbetstider och arbetsbelastning 
skiljer sig starkt från fasta anställningar inom mer vanligt förekommande 
yrkeskategorier (Wennman et al, 2002).  
 
Det finns mängder av rapporter som pekar på att professionella sångare och människor 
inom liknande yrken uppvisar större psykiska problem än andra. Att ha ett finansiellt 
osäkert yrke leder exempelvis till ökad generell stress, både vad gäller i yrket och i 
vardagen (Lehrer, Goldman, & Strommen, 1990). Detta gäller framförallt stress kopplat 
till att prestera, och är ett vanligt förekommande fenomen hos professionella sångare 
och musiker (Sandgren, 2005). Studier visar även att just professionella sångare och 
artister till och med uppvisar betydligt högre nivåer av neuroticism, vilket yttrar sig i 
sämre upplevt fysisk hälsa och självutvärdering av prestation (Dudek, Berneché, Bérubé 
& Royer, 1991; Merchant-Haycox & Wilson, 1992). Det finns även indkatorer på att 
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sångare och andra typer av konstnärer har ett stort behov av att vara okonventionella 
och sticka ut från mängden (Feist, 1998) och söker i högre grad än andra människor 
efter förändring och utveckling (Dudek, Bernéche, Berube, & Royer, 1991). Samband 
finns även mellan kändisskap och höga nivåer av narcissism, speciellt hos kvinnor 
(Young & Pinsky, 2006).  Dessa är samtliga exempel på studier som pekar på problem 
som är vanligare hos professionella sångare och liknande yrken än hos andra människor. 
Däremot finns det ytterst få studier som på ett kvalitativt plan beskriver professionella 
sångare inom populärmusikbranschens egna upplevelser av att vara yrkesverksamma 
inom det området och att identifiera sig med yrket på ett mer vardagligt plan.  Ett flertal 
intressanta studier har tidigare däremot gjorts på operasångare och hur de uppfattar sin 
situation och påverkas av sitt yrke (Sandgren, 2005, 2002; Grape, Sandgren, Hansson, 
Ericson, Theorell, 2003). Sandgrens (2002) studie visade att operasångare har ett 
komplext yrkesliv där olika psykosociala problem kopplade till deras yrke är vanligt 
förekommande, bland annat problem med familjelivet på grund av resande och 
obekväma arbetstider. Det är uppskattningsvis även vanligt förekommande att känna 
oro och ångest för vad andra människor tycker om deras framträdanden och prestation, 
och för att rösten, det vill säga deras inkomstkälla, inte ska hålla måttet. Detta 
resulterade bland annat i att en stor andel av deltagarna i studien hade ett tvångsmässigt 
beteende att ständigt testa sin röst och den röstliga funktionen så att den fanns kvar. Oro 
för olika somatiska problem som påverkar det psykiska negativt är även det vanligt 
förekommande hos operasångare (Sandgren, 2002).  Dessa studier gäller dock endast 
för hur just operasångare påverkas av sitt yrkesval och hur de upplever sin 
yrkessituation. Som tidigare nämnts saknas däremot liknande studier på professionella 
sångare och sångerskor inom populärmusik. 
 
Syftet med denna studie var att redovisa en deskriptiv studie om hur situationen ser ut 
för professionella sångare och sångerskor inom populärmusik vad gäller deras arbete 
och deras upplevelser av hur de påverkas emotionellt av detta, både i arbetet och privat. 
Studien syftade till att på ett övergripande plan kartlägga professionella sångares 
upplevelser av att befinna sig i den beskrivna arbetssituationen, främst för att öppna upp 
möjligheter till mer djupgående vidare studier.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna bestod av sex professionella sångare och sångerskor boende i Stockholm och 
Köpenhamn. Kriterierna för urval var att personerna skulle vara verksamma som 
professionella sångare inom populärmusik. Att arbeta som sångare definierades som att 
minst 25 procent av personens inkomst kommer från arbete där de sjunger (Grape et al, 
2003). Författaren var själv delvis verksam inom musikbranschen och därför valdes 
deltagarna ut delvis ur författarens egna kontaktnät och delvis genom gemensamma 
kontakter. 
 
En av deltagarna var en 29-årig man som sjöng i ett band tillsammans med fyra andra 
manliga sångare och sex stycken musiker. Bandet var väl etablerat och deltagaren hade 
en bra inkomst från sången, men hade även ett annat arbete vid sidan av. Nästa 
deltagare var en 27-årig kvinna som arbetade som sångerska i olika band och 
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konstellationer och som även arbetade som studio- och körsångerska. Sången stod för 
större delen av hennes inkomst. Den tredje deltagaren var en 41-årig kvinna som på 
heltid var verksam som kör- och studio-sångerska och har turnerat ihop med en mängd 
stora svenska och utländska artister. Den fjärde deltagaren var en 25-årig kvinna som 
driver ett företag ihop med en kollega, där de sjunger och framträder på fester och andra 
tillställningar. Detta var hennes enda inkomstkälla. Den femte deltagaren var en 32-årig 
man som gett ut ett par egna skivor som solo-artist och även ibland arbetar som musiker 
och sångare bakom andra artister. Den sjätte deltagaren var en 30-årig kvinna som var 
sångerska i ett etablerat band. Hon arbetade även i olika sidoprojekt och även som kör- 
och studiosångerska, och får även delar av sin inkomst från andra bisysslor, bland annat 
att hon arbetade som skådespelerska vid en teater och arbetade extra på ett daghem. 
Samtliga deltagare hade studerat musik under uppväxten och på gymnasial nivå.  
 
Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes delvis på svenska/danska och delvis på engelska och pågick i 
30-45 minuter. Deltagarna ställdes frågor baserade på en intervjuguide med öppna 
frågeställningar. Deltagarna fick i förväg veta hur intervjuerna skulle gå till och vad 
studiens syfte var.  Vissa av deltagarna kontaktades även i efterhand för kompletterande 
frågor i de fall där det ansågs nödvändigt. Intervjuerna gjordes med hjälp av en diktafon 
och ägde rum antingen hemma hos undersökningsdeltagarna eller  i enskilt rum på 
Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet. 
 
Analys 
Data transkriberades och analyserades genom induktiv tematisk analys och de bitar som 
var relevanta och intressanta för studiens syfte plockades ut. Efter att de kodats in i 
olika underkategorier plockades delar av data bort då de inte bedömdes tillföra något av 
intresse för studiens syfte. Valet gjordes att lägga fokus på deltagarnas beskrivning av 
sin nuvarande arbetssituation och hur de blir påverkade av den på ett emotionellt plan, 
samt deras tankar om sina mål och drömmar inom sin karriär. Då data var av ett sådant 
slag att olika delar och information var intressanta för flera olika områden inom ämnet 
valdes ett mindre antal teman till fördel för ett högre antal. Data kategoriserades då in i 
tre övergripande teman; Deltagarnas upplevelser av sin ekonomiska situation, 
deltagarnas upplevelser av sin arbetsmiljö, samt mål och drömmar i yrket. Materialet i 
respektive tema presenteras under Resultat. 
 
 

Resultat 
 

Deltagarnas upplevelser av sin ekonomiska situation 
Den bild deltagarna gav av hur de upplever att det är för dem att arbeta med att sjunga 
var till största del positiv. Resultatet beskriver många faktorer som är negativa och 
störande, men att deltagarna trots dessa ändå är nöjda med sitt yrke och sin 
arbetssituation och att de positiva sidorna väger tyngre. De har anpassat sin situation för 
att hitta lösningar på olika problem, som t ex det faktum att sången inte alltid ger en 
stadig inkomst. Resultatet visar också på deltagarna får en relativt bra inkomst av att 
sjunga, men de flesta av dem beskrev att de samtidigt känner att det är nödvändigt att de 
har andra inkomstkällor. 
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För fem av deltagarna är musiken mer eller mindre deras huvudsakliga inkomst, men en 
av deltagarna har även en fast anställning som lärare på en skola och uppgav att det ger 
en trygghet som gör att man inte behöver oroa sig lika mycket över hur mycket jobb 
man lyckas få inom musiken. Musiken ges då mindre tid att arbeta med om dagarna, 
men han berättade att för honom är det ändå värt att kunna känna att man har ett fast 
jobb med fast inkomst. En annan deltagare berättar att hon även tidvis extraarbetar på 
ett dagis, men att hon bara arbetar där när hon själv har tid och har möjlighet att anpassa 
sitt schema och sina tider där efter behov och med kort varsel, vilket gör att hon kan ge 
sången första prioritet. Hon beskriver också att eftersom hon aldrig vet hur mycket hon 
kommer tjäna nästa månad så har hon vant sig vid att anpassa sig efter det. En viktigt 
aspekt som beskrivs var just vikten av att kunna planera sin ekonomi väl. 
 

"Om man som jag är inte är Barbra Streisand eller Celine Dion som har miljoner 
på bankkontot är det ju inte direkt kanske så ekonomiskt fördelaktigt att vara 
sångare. Men man lär sig att hantera det och att planera på sitt eget sätt. I vissa 
perioder har man mer än andra perioder och det måste man ju anpassa sin 
ekonomiska planering efter. Fast jag kan vara ganska dålig på att planera. Men 
jag blir bättre och bättre med tiden, tror jag." 

 
Resultatet visar också att det ofta kan uppstå konflikter mellan olika arbeten som 
deltagarna tycker om att göra och arbeten som man tycker är mindre roliga men som ger 
mer pengar. Även det faktum att man ofta behöver arbeta mer än vad man själv orkar 
med är ofta ett problem. En deltagare beskriver bland annat att hon när hon var yngre 
ofta var tvungen att ta mindre intressanta jobb just för att få ihop en inkomst men att 
hon nu kommit så långt att hon kan välja själv vilka jobb hon vill ta. En annan av 
deltagarna, som inte varit verksam inom musikindustrin lika länge, uppger även hon att 
hon många gånger tackar nej till sämre jobb just för att hon arbetat upp sig så länge att 
hon kan ta högre betalt än vad man kan i början av sin karriär, men att det  ändå också 
ofta blir så att hon tar ett arbete som hon inte tycker är roligt just för att hon behöver 
pengar. 
 

"Jag säljer ju verkligen det jag gör och även mig själv på ett sätt, för att jag 
måste ha pengar. Och då blir det ju inte alltid att man får göra det som man själv 
vill. Man får göra mycket som man inte tycker är kul. Men samtidigt har jag 
hållit på så länge att man inte tar jobb som är tråkiga eller känns helt fel. Och 
därför känns det ju bättre nu än vad det gjorde för fem år sedan då man ställde 
upp på nästan vad som helst för nästan inga pengar alls" 

 
Ett annat problem vad gäller deltagarnas inkomst är att hur mycket arbete de kunde få 
skilde sig starkt mellan olika tider på året. För många av deltagarna finns det allra mest 
arbete runt jul, men även sommaren beskrevs som en hektisk tid för dem. Under andra 
perioder finns det oftast inte samma möjligheter till lika många spelningar och arbeten, 
vilken gjorde att deltagarna har en ojämnt fördelat inkomst under året. De deltagare som 
ofta är ute på turnéer, antingen egna eller ihop med andra artister, beskrev bland annat 
också att de i samband med turnéerna kunde tjäna riktigt bra med pengar, men sedan 
under resten av året väldigt lite. De berättade att de ofta klarar sig bra ändå just på grund 
av deras andra inkomster och att de numera lärt sig att spara de pengar de tjänar. 
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Deltagarnas upplevelser av sin arbetsmiljö 
Att arbeta som sångare upplever deltagarna även som ett yrke där man på många sätt 
saknar fasta arbetstider, arbetsplatser och även till viss del arbetskamrater. Detta var 
någonting som upplevs som  överlag positivt, och de trivs bra med att ha en 
arbetssituation och en arbetsmiljö som skiljer sig från mer vanligt förekommande yrken. 
Att ha ett arbete där man ständigt möter nya situationer, nya människor och nya 
utmaningar är någonting deltagarna trivs med, mycket på grund av att de tycker om att 
ha ett flexibelt arbete med mycket omväxling, men de gav även intrycket av att tycka så 
mycket om att få arbeta med att sjunga att eventuella nackdelar vägdes upp och inte 
blev relevanta i och med att de får ägna sig åt sången professionellt. 
 

"Jag trivs med arbetssituationen, ja, men själva situationen är ju nåt som man har 
lärt sig att hantera, eller lärt sig att anpassa sig och samtidig är en arbetssituation 
också nåt som jag själv har anpassat så det också passar mig som person. Jag 
trivs främst med att jobba som sångerska eftersom jag gillar att sjunga, skulle 
jag nog säga. Jag jobbar liksom inte med att sjunga eftersom jag är helt tokig 
med att jobba helger och kvällar till exempel. Men eftersom att sjunga även är 
en hobby, nästan en livsstil, är det såklart också mer än bara ett jobb, och därför 
betyder arbetssituationen ju också nåt. Men det är sekundärt till själva sången" 

 
Deltagarna upplever även att fasta arbetstider inte alls är någonting de direkt saknar. 
Den deltagare som har ett fast jobb utöver sången uppgav att han trivs med att kunna ha 
en fast sysselsättning med fasta rutiner utöver att sjunga på kvällar och helger, medan de 
andra deltagarna beskrev det som att de trivs bra med att ha flexibla tider. Fasta rutiner 
beskrevs snarare som någonting störande som de inte skulle vilja ha just nu, men att det 
är kopplat till vilken situation man befinner sig i och att även om det passade dem just 
nu att arbeta på det sättet det gör, så var det inte säkert att det alltid kommer att vara så. 
 

"Fasta arbetstider är inte något jag saknar. Det passar mig att få planera min tid 
själv. Men om man kanske skulle få barn någon gång, då kanske det blir lite 
viktigare att ha lite mer rutin över vardagen på nåt sätt, även om det ju går att ta 
ut att sjunga även om man har barn och så. Men om jag verkligen saknade fasta 
rutiner hade jag nog bytt jobb." 

 
Vad gäller arbetskamrater så har samtliga deltagare personer som fungerade som mer 
eller mindre fasta arbetskamrater, även om de inte ses dagligen och ofta byts ut. Först 
och främst är dessa kollegor musiker och andra sångare och sångerskor deltagarna 
arbetar med under sina konserter och spelningar, men även personer som arbetar på 
platser man ofta återkommer till. En del av deltagarna upplever att det kan uppstå 
problem när många olika människor ska arbeta tillsammans när det inte finns en tydlig 
organisering, vilket hon upplever som jobbigt i vissa situationer. 
 

”Det är många viljor och många som tycker mycket. Och allt ska funka. Det ska 
vara bilar och hotell och det gäller att ha bra människor att jobba med, som inte 
är för jobbiga. Men hittar man människor att jobba med som är lätta och som 
kan anpassa sig så är det kul. Men är det svåra människor så är det jobbigt. Men 
etablerade musiker har ofta en attityd att de vet lite bättre än andra, och då blir 
det svårt att kompromissa ibland.” 
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En deltagare berättar att han under intensiva turné-perioder arbetar tätt ihop med de 
andra personerna på turnén, framförallt de andra musikerna. De är en grupp människor 
som under en period lever nära inpå varandra och att man då blir tvungen att vara nästan 
som en familj, snarare än enbart arbetskamrater, och han ibland vissa stunder kan 
uppleva avsaknaden av privatliv som negativt, även om turnélivet mestadels upplevs 
som en positiv upplevelse. Men framförallt beskriver deltagarna att de upplever det som 
stimulerande att ständigt möta nya människor och att de ser det som någonting positivt 
att växla mellan olika miljöer och konstellationer, och att det är en viktig faktor till 
varför de trivdes i sitt yrke. 
 

"Det som är så bra med yrket, och som jag tror många andra i samma bransch 
också tycker, är ju omväxlingen i jobbet. Alltså att fasta jobb och rutiner ändrar 
sig med tiden. Det är ju skitkul! Man är ju nästan mer som en projektanställd 
som jobbar i olika konstellationer, som jag ser det. I september och oktober är 
man i studion, december jobbar man med julkonserter, i januari är det 
Melodifestivalen och så vidare." 

 
En annan aspekt av arbetsmiljön och arbetssituationen som delgarana upplever som 
mindre positiv var olika orosmoment kopplade till arbetet, och då främst till själva 
uppträdandet. Deltagarna berättade att det är viktigt att känna sig trygg och veta allt 
allting fungerar som det ska när man ska framträda. Exempelvis ansåg deltagarna det 
viktigt att känna att de kan lita på att tekniken fungerar bra. Till exempel kan dålig 
medhörning, det vill säga att man har svårt att höra sig själv medan man sjunger, göra 
att man gör ett sämre framträdande, dels för att det är svårare att sjunga bra när man inte 
hör sig själv, och dels för att man blir nervös. 
 

”Jag tror att man som sångare är som en slav under teknologin. Jag hatar när 
man måste framträda utan att kunna höra sig själv ordentligt, för det finns inget 
värre än att sjunga falskt när man uppträder. Och kan man inte höra musiken, sig 
själv eller de andra så kan man inte sjunga bra. […] Jag har varit med om 
spelningar då vi hade öronsnäckor som plötsligt slutade fungera så att allt vi 
hörde var publiken. Det var en jobbig upplevelse, så man är alltid lite orolig att 
någonting sånt ska hända. Men oftast när man har kört första numret så lugnar 
nervositeten ner sig och man känner sig trygg” 

 
En annan deltagare beskriver det så här: 
 

”Alltså, det är inget jag går och oroar mig för så mycket. Men det är ju klart att 
på något sätt gör man ju det ändå, för man vet ju att om man kommer göra 
någonting helt fel så är det ju inte så kul. Men samtidigt är man ju bara 
människa. Men om folk har betalat pengar för att komma och titta vill man ju ge 
dem nåt för pengarna. Så det är klart att det finns en viss press. Men det är 
ingenting jag är rädd för. Men det har ju hänt att jag gjort dåliga framträdanden. 
Att man tänkt i efterhand att det här gick helt åt skogen. Men oavsett vilket jobb 
man har så är det ingenting som går att undvika.” 
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Det beskrivs också att det är viktigt att man fungerar bra med de andra musikerna på 
scenen och att man får tid att värma upp tillsammans. En deltagare berättar att när de 
inte hinner värma upp innan de ska framträda inför publik så gör de ofta sämre ifrån sig 
på de första låtarna i stället. En annan deltagare berättar att hon upplever större 
osäkerhet på scenen om hon jobbar med musiker som hon inte är van vid. Det beskrivs 
även hur exempelvis trötthet ofta påverkar hur bra man gör ifrån sig på scenen, men att 
man får göra sitt bästa att prestera så bra man kan ändå. Det berättas även om att det är 
viktigt att både värma upp rösten och kroppen innan man ska framträda. Framförallt 
inför långa konserter måste man värma upp kroppen för att helt enkelt orka med att vara 
aktiv under så lång tid. 
 

“Det gäller att hålla igång när man ska sjunga... ibland under flera timmar i 
sträck. Ofta är vi som står i kören med på scenen hela konserten, även när vi 
själva inte sjunger. det  kan bli jobbigt att stå upp... det är ju ganska varmt ofta. 
Så det gäller att vara i form och att vara liksom mentalt förberedd på att kunna 
stå där och göra sitt bästa och att orka med både att sjunga ch att röra på sig, m 
man ska göra det.” 

 
En deltagare upplever också hur man som sångerska inte alltid kan räkna med stöd från 
publiken, men att man inte ska låta sig påverkas av det. Ibland ger publiken mycket 
uppmärksamhet och ibland inte, men som professionell sångerska lär man sig att veta 
att det inte betyder att man inte gör ett bra jobb. 
 

"På till exempel caféer kan stämningen ibland vara så att folk sitter och pratar 
och umgås medan man sjunger, och då kan det ibland kännas som att de inte vill 
lyssna. Men det vill de. Man har då lite samma roll som en CD som spelas i 
bakgrunden. Men folk vill höra på en ändå, även om de inte sitter och lyssnar 
koncentrerat" 

 
En annan aspekt som framträdde som viktig vad gäller deltagarnas arbetssituation är det 
faktum att det ligger mycket fokus på hur man ser ut när man arbetar som professionell 
sångare eller sångerska. Deltagarna beskrev på olika sätt hur deras utseende och hur de 
presenterar sig själva det kan påverka hur bra man lyckas och hur mycket jobb man får. 
Exempelvis berättade de alla att det gäller att ha en klädsel som lämpar sig för tillfället. 
När man framträder i grupp är det viktigt att allas kläder passar ihop och att passar in 
med temat. De två deltagare som ofta framträder i en grupp som ägnar sig åt att sjunga 
julsånger beskrev att de då måste ha kläder på sig som folk kan associera till julen, 
exempelvis genom färger. Även sminket måste då vara på ett visst sätt för att framhäva 
känslan man vill förmedla. När man däremot framträder på exempelvis en privat fest är 
man mer fri att klä sig hur man vill, men det måste fortfarande se snyggt ut. En 
deltagare som framträder med ett soulband beskrev hur hon då måste lägga mycket tid 
på sitt utseende. Det gäller att se så bra man kan ut och att ge intrycket av att vara en 
stjärna, även om man inte just då känner sig som en. En positiv image ska förmedlas, 
samtidigt som det ligger mycket fokus på vem man är som person. Det handlar inte bara 
om att kunna sjunga bra och att se bra ut, men även om att ha en personlighet att visa 
upp när man uppträder. Det speglar även av sig i direkt marknadsföring så som att flera 
av deltagarna berättar att de upplever det viktigt att de har en snygg och presentabel 
hemsida med bilder och information. Men framförallt beskriver de att image och attityd 



  9 

är viktigt när man ägnar sig åt att underhålla människor. Ofta krävs det att du är en 
intressant person så att folk lägger märke till vem du är. Är man då på dåligt humör 
gäller det att försöka lämna det hemma när man ska upp på scenen eller på annat sätt ha 
kontakt med människor, vilket ibland kan vara svårt. 
 

“Ofta när jag står på scenen som huvudartisten så gäller det ju dels att jag så att 
säga ska vara glad och trevlig och få med publiken. Mellansnack mellan låtarna 
och sånt där är viktigt. Men även vad jag har på mig och hur jag ser ut tror jag 
spelar stor roll. Men jag kör ändå med min egna stil liksom, tar inte på mig saker 
till scenen som jag aldrig skulle  ha på mig annars... jag tror folk skulle tycka det 
var konstigt annars, med tanke på vem jag är som artist och så... men självklart 
tar jag inte på mig vad som helst, det ska se bra ut och därför är scenkläderna 
ofta mer genomtänka än de ser ut att vara.” 

 
Det faktum att det läggs mycket fokus på vem man är som person och ens personlighet 
gör att det kan bli svårt i situationer där man vill vara anonym och att det ibland kan 
kännas förvirrande och negativt när yrkesliv och privatliv blandas ihop. Men deltagarna 
uppger också att de för det mesta trivs med det och att det är viktigt att man inte tycker 
det är alltför besvärande om man ska klara sig i branschen. Exempelvis beskriver de hur 
de upplever det som positivt när de blir igenkända och främmande människor kommer 
fram och vill prata, framförallt när de har positiva saker att säga. 
 

"Nu är jag ingen superkändis ju, så folk vet ju inte allt om mig. När folk kommer 
fram är det ju som oftast för att de har positiva saker att säga om min sång, och 
inte så mycket för att de har åsikter om mitt privatliv. Så oftast är det faktiskt 
ganska kul när folk kommer fram och vill prata. Självklart beror det på vad de 
har att säga, men de flesta är ju bara snälla och vänliga" 

 
Mål och drömmar i yrket. 
De yrkesmässiga målen och drömmarna inom karriären var för deltagarna ganska 
diffust definierade som just sådana. De berättade att eftersom deras yrke även är deras 
intresse och det de vill syssla med oavsett om det är som ett yrke eller bara en hobby, så 
är de flesta av deras mål och drömmar som sångare inte enbart yrkesmässiga utan mer 
allmänna livsmål och privata drömmar. Deltagarna beskrev hur de som sångare och 
artist alltid strävar efter att utvecklas i sin karriär och bli ännu mer etablerade. Även om 
de är nöjda med sin tillvaro för tillfället så finns det alltid en rädsla för att stagnera och 
sluta utvecklas som artist. 
 

”Jag vill fortsätta sjunga i det här bandet så länge som det är roligt, även om vi 
har interna intriger och så. Jag känner att jag även skulle vilja göra en 
solokarriär. De andra i bandet har studerat musik mer än jag har, men jag är den 
som får mest uppmärksamhet och ibland känns det som om de andra håller mig 
tillbaka.” 

 
En av deltagarna beskrev att hon gärna även skulle vilja arbeta mer inom andra plan än 
vad hon gör nu vad gäller sången och musiken. Hon beskrev att hon skulle vilja skriva 
mer låtar själv och ha möjlighet att framföra dem, men att det sällan finns tillfälle till det 
och att det är svårare att tjäna pengar på det sättet. Det marknaden vill ha är det som styr 
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inom vilka områden man kan tjäna pengar som sångerska, och det gör att hon inte har 
möjlighet att utvecklas helt i den riktning hon skulle önska. 
 
En annan deltagare beskrev hur hon upplever att hon redan har nått sitt mål i och med 
att hon kan arbeta med att sjunga och kan få en bra inkomst av det, men att hon gärna  
skulle vilja få ännu mer intressanta bokningar och ännu högre inkomst. Hon beskriver 
också att sången för henne har blivit mer som ett vanligt jobb och att glädjen i att sjunga 
blivit lidande, vilket har sänkt hennes arbetstillfredsställelse. Hon beskriver också hur 
hin upplever att hennes arbete inte består bara av att sjunga utan även till stor del av 
olika sysslor runt omkring, så som administration och kundkontakt, vilket hon förklarar 
gör hennes arbete mindre tillfredsställande. 
 

"Just nu känns det mest som ett jobb faktiskt. Jag känner inte att det är nåt jag 
blir så inspirerad av just nu. Det är ett jobb med mycket administration och 
kundkontakt och så vidare och det tar ju bort lite av själva musikglädjen. Men 
jag är nöjd med att jag ändå har kunnat komma upp mig så mycket att jag kan 
tjäna pengar på det. Men sen är jag inte nöjd men om man tänker... jag skulle 
vilja uttrycka mer, på ett annat sätt än vad jag gör nu. När jag är nöjd nu är ju när 
kunden är nöjd, inte nödvändigtvis när jag själv känner att jag gjort ett bra jobb" 

 
Det berättas även om hur vilka mål och drömmar man har förändras över tiden. En 
deltagare berättar att när hon var yngre så hade hon inte så mycket begrepp om vad 
yrket innebar och hade därför en annan bild av hur det var att arbeta som sångerska än 
vad hon har nu när hon har fått mer erfarenhet och känner till musikbranschen, och att 
man då blir mer realistisk även i sina drömmar och målsättningar.  Ett par av deltagarna 
uppgav att även om de inte hade några tydliga specifika mål som de kände skulle göra 
dem helt nöjda med sin karriär, så har de vissa drömmar som de gärna skulle vilja 
uppleva, men att dessa drömmar är så pass orealistiska att de inte strävar efter dem och 
därför inte heller skulle bli besvikna om de inte slår in. 
 

”Det är klart, jag har ju vissa förebilder som jag skulle tycka om att jobba ihop 
med. Men ingenting som jag känner att om jag gjorde det här så skulle jag sen 
kunna vara nöjd med mitt liv och lägga mig ner och dö. Eller jo, kanske om jag 
fick göra en skiva ihop med Agnetha och Frida, så skulle jag nog vara helt nöjd 
sen” 

 
När deltagarna blev tillfrågade om hur de såg på sin framtid  uppgav att de att de ser 
positivt på framtiden och inte oroar sig alltför mycket för att kunna få jobb. Trots att de 
lever i en osäker bransch känner de att det inte skapar någon större oro för dem, 
eftersom de känner sig trygga i att det alltid kommer finnas behov av bra sångare och 
sångerskor. Däremot tänker de sig att den typ av jobb de kommer få kommer att 
förändras, och även att de själva förmodligen kommer ha andra mål och önskemål om 
vad de vill göra än vad de har nu. Sångare och sångerskor finns det en marknad för i alla 
åldrar, och har man byggt upp ett varumärke och skapat sig ett känt namn så har man 
alltid möjligheter, men som äldre artist eller sångare är det andra saker som förväntas av 
en. 
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”Det är klart att när man är 50 kanske man inte vill stå och dansa bakom Lena 
Philipsson liksom, men till exempel studiojobb och annat finns ju alltid kvar. 
Det kanske bara ändrar sig lite vilka typer av jobb man har, men inte att det blir 
svårare. Med tiden växer ju även ens nätverk också. Så det ändrar sig nog bara.” 

 
De berättar även att folk man möter ofta blir väldigt intresserade när de hör att man 
arbetar med att sjunga och uppträda. En av deltagarna berättar hur folk blir imponerade, 
men ofta bara associerar till de positiva bitarna av att arbeta som sångerska och inte 
riktigt vet vad det egentligen handlar om. 
 

"När man säger att man är sångerska så är det ju lite glamour runt det ordet. Så 
många reagerar med "Wow, är du det?". Sen blir nästa fråga väldigt ofta om 
man varit eller vill vara med i någon sångtävling på TV eller nåt. Eller vilka 
andra artister man jobbat med. Att vara sångerska är ju ett drömjobb för väldigt 
många. Många drömmer om det, men vet inte vad det handlar om. De tänker 
mest på glamour och stjärnstatus och inte på allt det andra." 

 
 

Diskussion 
 
Syftet för studien var att på ett deskriptivt sätt redovisa hur situationen ser ut för 
professionella sångare och sångerskor inom populärmusik vad gäller deras arbete och 
deras upplevelser av hur de påverkas av detta. Studien gav ett resultat som beskriver sex 
personer som arbetar som sångare eller sångerskor och hur de upplever sin situation. 
Resultatet visar på att det finns många problematiska aspekter av att arbeta som sångare 
men att deltagarna till största del ändå trivs med sitt yrke och med de liv de lever både i 
yrket och privat. Detta främst på grund av att de på olika sätt lärt sig att hantera 
situationen och anpassa sig till de möjligheter som finns och ges, men även på att de 
befinner sig i ett stadium i livet då det fungerar bra att exempelvis ha ostadig inkomst.  
En möjlig tolkning av detta är att de positiva aspekterna väger tyngre än de negativa 
aspekterna av yrket. Som tidigare nämnts är självuppfyllelse, det vill säga att få arbeta 
inom det område man själv är intresserad av, en viktig punkt vad gäller upplevd 
arbetstillfredsställelse (Strömberg, 2001).  Detta borde kunna vara en stark orsak till att 
deltagarna trivs med sitt arbete. Men trots att deltagarna överlag trivdes med sin 
situation beskrev de även delar som var mindre positiva.  Resultatet visar bland annat att 
deltagarna upplever viss stress kopplad till att prestera, vilket stämmer överens med 
tidigare studier (Sandgren, 2005), men det finns inget i studien som pekar på att 
deltagarnas upplevda stress skulle vara högre än hos ändra yrkesgrupper. Det finns ej 
heller något som tyder på att de skulle uppleva exempelvis större psykiska problem 
(Lehrer et a,.1990). 
 
Det tas även upp negativa aspekter gällande deras ekonomi och hur den osäkra inkomst 
som deras yrke ger påverkas deras liv. Finansiellt osäkra yrken leder ofta till ökad 
generell stress (Lehrer et al, 1990), vilken man kan motverka genom att försäkra sin 
ekonomiska trygghet genom att helt eller delvis även arbeta inom ett annat yrke, för att 
kunna ha en stadigare inkomst. Detta var ett val som flera av deltagarna hade gjort, och 
de beskrev det som att de trivdes med att även arbeta inom andra yrken just på grund av 
att den inkomst de får från dessa förenklar deras situation då det ger dem en bättre 
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inkomst. Detta kan tolkas som ett tydligt exempel på hur en säkrare inkomst minskar 
framförallt emotionell stress.  
 
Däremot framkommer det även i resultatet att det ibland är ett problem att man behöver 
arbeta mer än vad man orkar med, för att kunna ha en bra inkomst. En viktig fråga till 
vidare studier skulle kunna vara hur man kan förbättra inkomstsituationen hos 
professionella sångare och sångerskor. Stöd och trygghetssystem för arbetslivet 
fungerar i ofta dåligt vad gäller människor som arbetar inom konstnärliga yrken. 
Systemen är skapade för människor med fast anställning och förutsägbar yrkeskarriär, 
vilket sällan stämmer överens med hur verkligheten ser ut inom konstnärliga yrken. 
Människor som arbetar inom konstärliga yrken möts också ofta av oförståelse från 
myndigheter, och att villkoren inte är anpassade efter deras situation (Björklund, 2005).  
I Sverige finns exempelvis en speciell avdelning inom Arbetsförmedlingen som riktar 
sig just till människor som har yrkesutbildning och/eller lång erfarenhet inom 
kulturområdet (Arbetsförmedlingen Kultur, 2009). Däremot är de krav som ställs för att 
få använda sig av deras tjänster sådana att de utesluter många människor som arbetar 
inom kultur. Intressant för vidare studier vore att studera hur man kan utveckla liknande 
myndigheter och andra former av trygghetssystem inom arbetslivet för professionella 
sångare och sångerskor, så att systemen kan anpassas bättre efter deras behov. 
 
Vad gäller deltagarnas upplevelser av sin relation till de drömmar och mål de har i yrket 
så kan man tydligt se att de har en rätt ambivalent relation till dessa. De har mål och 
drömmar men verkar samtidigt nästan rädda för att uttala dem. De verkar inte vilja ens 
för sig själva ha alltför tydliga drömmar om vad de vill uppnå, vilket säkerligen kan 
vara en slags försvarsmekanism mot besvikelse om man inte uppnår sina mål. Som 
resultatet även visar, är musikbranschen en osäker bransch och att arbeta som 
professionell sångare eller sångerska medför ofta att du inte vet hur framtiden kommer 
att se ut. Därför bör det inte vara långsökt att tolka det som att deltagarna, antingen 
medvetet eller omedvetet, föredrar att inte ha alltför specifika och avgränsade 
målsättningar för sin karriär. 
 
Studiens validitet bör bedömas som relativt god då den till största del stämmer väl 
överens med kraven för kvalitativ validitet. Förankringen i data har gjorts tydlig med 
hjälp av att användningen av citat direkt tagna ur transkriberingarna, för att extra tydligt 
visa vad data faktiskt säger. Visserligen har viss information ur data uteslutits i 
resultatet, men det har i sådana fall varit information som bedömts att ej vara av intresse 
för studiens syfte. 
 
Den kvalitativa generaliserbarheten brister dock delvis på några punkter. Studiens syfte 
var att studera professionella sångare och sångerskor inom en viss specifierad genre och 
med en viss typ av yrkesverksamhet. Urvalets utformning kan däremot ha påverkat 
resultatet på så sätt att mycket information tillgänglig inom målgruppen som ämnades 
bli studerad inte uppdagades i studien. Exempelvis var deltagarnas ålder relativt jämn 
och även om de samtliga var väl etablerade inom branschen så hade få av deltagarna 
någon nämnvärt hög ”kändisstatus” i sina respektive hemländer. Det kunde ha varit 
intressant för studien att ha ett bredare urval av undersökningsdeltagare från mer skilda 
delar och på olika nivåer inom branschen, vilken eventuellt kunde ha gett ett mer 
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täckande och uttömmande resultat för syftet. Urvalets storlek hade även det kunnat vara 
något större, men det hade förmodligen inte påverkat studiens validitet nämnvärt. 
 
Enligt Mårten Söder (2009) ska man i kvalitativ forskning i första hand göra en stor 
analys av ett litet material i stället för att samla in ett stort material och göra en liten 
analys av detta. På så sätt kan större fokus läggas på detaljer, vilket varit möjligt i denna 
studie. Av samma anledning har resultatet valts att hållas relativt brett och inte smalnats 
av kring vissa punkter, vilket är i enlighet med syftet för studien. 
 
Vad gäller intervjuernas utförande kan de ha påverkats av det faktum att jag redan var 
bekant med flera av deltagarna när intervjuerna utfördes. Samtidigt som det i och med 
det redan fanns ett förtroende mellan intervjuledare och intervjuobjekt, vilket torde 
kunna ge mer uttömmande svar, så finns också risken att intervjudeltagarna kan ha hållit 
inne på information som de ansåg för privat. Det faktum att intervjuledaren hade en god 
förförståelse för ämnet bör däremot ha varit en fördel i intervjuerna då 
intervjudeltagarna upplevde att de kunde tala så kallat ”fackspråk” och inte behövde 
göra ingående förtydliganden av olika termer eller företeelser, samtidigt som risken 
finns att det kan ha lett till feltolkningar. 
 
Studiens meningsfullhet och användbarhet är främst av värde för vidare forskning på 
den valda populationen. Studiens resultat är i sig övergripande och ej djuplodande vad 
gäller specifika detaljer, vilket stämmer överens med syftet. Däremot har det belyst 
viktiga punkter inom ämnet som bör vara till hjälp för att förstå situationen för 
professionella sångare inom populärmusik, främst vad gäller deras arbetsliv, vilket bör 
vara av intresse för framtida studier. 
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