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Sammanfattning 

Musikindustrin i Sverige blommar och en tilltagande mängd svenska låtskrivare och 

producenter bidrar till att musikexporten är hög. Det är nästan lika många kvinnor som män 

som skapar musiken, men fördelningen sysselsatta inom musikbranschen är en tredjedel 

kvinnor mot resterande män. I ledningsgrupper finns kvinnor representerade med 20 procent 

och samma fördelning återfinns också i antalet A&R:s (dem som upptäcker nya artister) på 

musik- och artistbolag. 

Den här studien ser närmare på hur rekryteringsprocesser i musikbranschen går till, då den 

generella utbildningsnivån är låg men yrkena eftertraktade. Vilka kompetenser eftersöks och 

vilka personliga egenskaper är eftertraktade? Hur ser dem i rekryteringsroller på sina uppdrag 

och hur tänker de kring rekryteringar som verktyg för att styra sitt företags utveckling över 

tid.  

Studiens resultat visar en skepsis inför att förändra nuvarande metoder för rekrytering 

eftersom branschen är relationsstyrd och bygger på osynliga nätverk. . Då musikbranschen för 

första gången på lång tid är i en expanderande fas finns nu dock utrymme för att testa nya 

tillvägagångssätt och ståndpunkter, framförallt då förutsättningarna för att sälja musik ständigt 

utvecklas och kräver att deras distributörer håller samma takt. 

Nyckelord: Musikbransch, rekrytering, homosocial reproduktion, möjlighetsstruktur 
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sig av unik kunskap i ämnet. Tack Lina Thomsgård för att du presenterade ämnesområdet för 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
Rekrytering är en viktig del av alla företags och organisationers strategiska arbete över tid. Att 

rekrytera rätt personal utgör ett strategiskt verktyg vilket kan användas för att styra 

verksamheten och möta konkurrens (Langhammer 2013:2-3).  

 

Även om det visat sig mest effektivt att mäta individers kompetens med hjälp av olika 

rekryteringsverktyg som kompetenskrav eller arbetsprov möts dessa metoder av ett motstånd 

från rekryterare. Intervjuer utan struktur används fortfarande i stor utsträckning, även om 

dessa lämnar utrymme för stor subjektivitet (Langhammer 2013:9). Trots att forskning också 

visar att erfarenhet inom företaget eller organisationen inte direkt leder till att man är mer 

lämpad att rekrytera är detta också en praxis som är vanlig, att någon med mycket erfarenhet 

har en avgörande röst i rekryteringsbeslutet (a.a:14). 

 

Under 2014 gör intresseföreningen SKAP1 en satsning för en mer jämställd musikbransch2. 

Satsningen kommer i samband med att Musiksverige3, en förening som delvis ägs av SKAP, 

presenterat en rapport där de presenterar Sveriges musikbransch i siffror. Rapporten 

innehåller statistik över bland annat hur många kvinnor respektive män som är sysselsatta 

inom branschen och hur många som har en roll som VD eller förekommer på styrelseposter. 

Även om det är ungefär lika många män som kvinnor som skapar musik, skildrar siffrorna en 

generell obalans på vissa nyckelposter i musikbranschen. (Portnoff  2014:35). 

 

Det råder brist på forskning om hur rekrytering går till i kreativa näringar som 

musikbranschen i vilken den formella utbildningen är låg och rätt kompetens svår att 

identifiera (Florén 2010:165). Hur ser rekryteringsprocesserna ut, vilka metoder används och i 

vilken utsträckning används rekryteringen som ett styrinstrument i syfte att främja mångfald 

och jämställdhet? Kan det vara svårare rekrytera till musikbranschen med hjälp av väl 

beprövade rekryteringsverktyg? 
                                                
1 SKAP står för ”Sveriges kompositörer och textförfattare” 

2 Musikbransch definieras i bilaga 2.  

3 Musiksverige är en intresseorganisation som ska driva den samlade musikbranschens intressen framåt, 

Musiksverige förklaras ytterligare i bakgrundsavsnittet. 
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Eftersom det är övervägande män på rekryterande positioner och i beslutsfattande roller finns 

det risker att det får en diskriminerande effekt som att svår att synliggöra (2001:87) 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur rekryteringsprocesser i musikbranschen går 

till. Detta genom att intervjua människor med rekryteringsansvar till branschspecifika yrken 

som A&R4 eller andra yrkesroller nära kärnan av organisationen på olika områden inom 

musikbranschen. Anledningen till att jag valt att undersöka detta är dels eftersom den kreativa 

kunskap som efterfrågas är svårdefinierad, vilket gör rekryteringen komplex och därför svår 

att syna och diskutera. Då forskning visat att branschen inte är jämställd vill jag ta reda på vad 

det är som gör det svårare för kvinnor att ta sig in på området eller för dem att initiera en 

karriär. I studien vill jag också söka ytterligare förståelse för om rådande snedfördelning 

uppfattas som ett problem av individer med rekryteringsansvar och vad de har för tankar kring 

vad som går att göra för att påverka detta. Analysens syfte är att förstå hur nuvarande situation 

påverkar kvinnor som själva skulle vilja börja jobba i musikbranschen.  

 

Syftet har brutits ned i tre övergripande forskningsfrågor vilka är:  

1. Hur går rekryteringsprocesser i musikbranschen till? 

2. Hur rekryteras branschspecifika roller som A&R:s? 

3. Finns det något i rekryteringsprocessen som kan utgöra ett hinder för kvinnor att komma in 

i branschen? 

1.3 Avgränsningar  

Avgränsningarna av studien är baserade på den definition som SKAP ger musikbranschen, 

utefter vilken har jag kontaktat respondenter inom de olika områdena. Alla företag jag 

kommit i kontakt med är baserade i Stockholm och verksamma också inom Sverige även om 

de inte är svenskägda. Respondenterna har fått svara på frågor kring sina 

anställningsförfaranden och sin organisation snarare är att diskutera de artister och 

                                                
4 A&R står för ”Artist and Repertoire” och är den personen på ett Musikbolag eller förlag som 

ansvarar för att hitta och utveckla nya talanger. 
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produktioner som de representerar. Studien handlar därför om musikbranschens struktur och 

ingångarna till denna utifrån yrkesverksamma inom området.  

 

1.4 Förförståelse och utgångpunkt 
Jag har en feministisk utgångspunkt, alltså att all forskning inom de flesta vetenskaper är 

konstruerad främst av män och därför skapar en förlängning av könsmaktsordningen i 

samhället. Detta innebär att det framställs som naturligt att män och kvinnor är i den 

strukturella maktrelation som råder där män är överordnade kvinnor eftersom det är 

övervägande män som har fått formulera vår historia (Wahl Et. al 2001:41). Jag har själv varit 

aktiv i musikbranschen under flera års tid, som DJ, bandbokare, manager och arrangör, många 

av projekten med en tydlig feministisk agenda. Att ständigt träffa män i ledande och kreativa 

roller och kvinnor på lägre positioner, har väckt många frågor och tankar om att vilja granska 

och förändra. Att lägga mina egna erfarenheter åt sidan för att göra studien utifrån mina 

respondenters upplevelser har varit en viktig del i forskningsarbetet och att knyta an till deras 

sätt att tänka utifrån den plats de befinner sig har gett mig en ökad förståelse för 

musikbranschens regler och funktioner och erbjudit en inblick i strukturer jag inte innan visste 

fanns. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Musiksverige 
Musiksverige är en intresseorganisation som grundades 2010 av nio olika svenska 

intresseorganisationer, där i bland SAMI (svenska artisters och musikers 

intresseorganisation), STIM (svenska tonsättares internationella musikbyrå) och SKAP 

(Sveriges kompositörer och textförfattare). Musiksverige skapades för att driva den 

gemensamma svenska musikbranschens frågor framåt och ämnar därför representera alla 

delar av branschen; artister, kompositörer, textförfattare musiker, managers, producenter, 

skivbolag och musikförlag och består idag av 14 olika medlemsorganisationer. Musiksverige 

vill verka för mer och fördjupad kunskap om musikbranschens villkor och behov. (Portnoff  

2014). 
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Musiksverige delar upp den totala musikindustrin i tre olika delar  

1. Musikskapare; musiker och artister 

2. Musikbransch; musikbolag, musikförlag, artistbolag och musikbranschorganisationer 

3. Handel; Skivbutiker, grossister, postorder 

 

Könsfördelningen i de olika delarna av den totala musikbranschen är: 

 
 

Könsfördelningen på beslutsfattande positioner inom musikbranschen (musikbolag, 

musikförlag, artistbolag och musikbranschorganisationer): 

 
Siffrorna är baserade på statistik från statistiska centralbyråns sysselsättningsregister. 

Siffrorna inkluderar inte dem som jobbar med musik inom media, inom utbildning eller med 

byggande- och försäljning av instrument (Portnoff 2014:28-37). Musiksverige tydliggör dessa 

siffror för att uppmärksamma om att det finns en tydlig ojämlikhet och talar då för sina fjorton 

medlemmar. 
 

3. Tidigare forskning 
3.1 Rekrytering 
Bolander beskriver två ansatser som är centrala i rekryteringsforskningen, den psykometriska 

ansatsen och den sociala. Båda sätten att se på rekrytering ligger till grund för forskning kring 

hur en rekrytering ser ut i dagsläget. 
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3.1.1 Psykometrisk ansats  

Den psykometriska ansatsen växte fram som en del av den moderna byråkratin i början av 

1900-talet och handlade då om att istället för att anställa sin familj och sina vänner, basera sin 

rekrytering på teknisk, objektivt fastställbar kompetens. Weber som var tidig att granska detta 

menar att kompetens innebär relevanta meriter, utbildning och erfarenhet. Det då nya sättet att 

tänka på rekrytering skulle leda till både en ”formalistisk opersonlighet” och en tydlig 

maktordning mellan överordnad och anställd i organisationer (Weber i Bolander 2003:10). 

Den psykometriska ansatsen bygger på att kunna predicera den arbetssökandes förmåga att 

utföra de tydligt avgränsade moment som tjänsten innebär. Genom att se till vilka egenskaper 

som framtida prestation bygger på gör man en kravprofil där mått på till exempel intelligens, 

kapacitet, arbetsmotivation och förväntningar på tjänsten avgör (Prien 1992 i Bolander 

2003:6) 

 

För att mäta dessa egenskaper används olika urvalsinstrument. Exempel på urvalsinstrument 

som är vanligt förekommande: 

Form av urvalsinstrument5 Prognostisk validitet6 

arbetsprov 0.54 

Strukturerad intervju 0.51 

Ostrukturerad intervju                          0.38 

Uppföljning av referens 0.26 

År av tidigare arbetslivserfarenhet 0.18 

År av utbildning 0.1 

 

(Schmidt, Hunter 1998:266) 

 

Del två av vad den psykometriska ansatsen vilar på är en standardiserad ordningsföljd av 

moment som återfinns i olika modeller med små variationer (Bolander 2003:8).  

 

                                                
5 Ett urvalsinstruments utfall ställs i samband med ett prestationsmått för att utvärdera  

instrumentets förmåga att förutsäga framtida yrkesframgång 

6 Prognostisk validitet avser förutsägelser om hur personer kommer att reagera eller prestera vid en 

framtida tidpunkt 
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Knocke Et al. (2003:33) Beskriver processen med dessa steg 

1. Annonsering. När en aktör sprider information om att organisationen saknar 

viss kompetens på passande kanaler. 

2. Sortering. Att reducera antalet sökande till ett hanterbart antal. 

3. Värdering. Genom intervjuer, tester och referenser värdera personens 

lämplighet för tjänsten 

4. Rangordning. Resultaten av värderingen gås igenom för att rangordna 

passande kandidater. 

5. Beslut. Personen på ledande position bestämmer själv eller i grupp vem som 

ska rekryteras.   

 

3.1.2 Social ansats 

Den sociala ansatsen uppkom som en reaktion mot psykometriska ansatsen i och med att 

formen på yrken ändrades och även synen på människor, detta främst under 80-talet. Kritiken 

mot den psykometriska ansatsen kretsar dels kring att människan är social och föränderlig, 

och dels att arbetsplatsens organisation är mer horisontell och arbetsuppgifter inte längre går 

att direkt avgöra eller avgränsa (Iles i Bolander 2003:17). Den sociala ansatsen bygger på 

rekryteringsprocessen som ett socialt samspel där interaktion, förhandling och ömsesidigt 

inflytande är några av beståndsdelarna. Man mäter inte en person med hjälp av olika 

instrument utan individerna väljer varandra och det pågår två beslutsprocesser samtidigt, den 

hos arbetsgivaren och den hos arbetssökanden (Wolff i Bolander 2003:17). Det finns också en 

tanke om att en rekryterare ofta inte beter sig som den psykometriska ansatsen föreskriver, 

utan gör sig personliga uppfattningar eller skapar värderingar som spelar in i beslutet. Därför 

vill anhängare av den sociala ansatsen att istället se den sociala process som pågår under en 

rekrytering som en naturlig del av den och värd att studera, tillämpa och utveckla (Iles i 

Bolander 2003:18). 

 

3.2 Organisation och kön 
Segregering mellan kön på arbetsmarknaden som ett i forskningen uppmärksammat fenomen 

går att härleda till slutet av 60-talet då dubbelinkomstfamiljen blev en vanligare 

försörjningsform. Kvinnor började i större utsträckning studera vid universitetet och 

begreppet kvinnoforskning uppstod, alltså forskning ur kvinnors perspektiv (Wahl Et. al 

2001:41-43) . När kvinnor kom ut på arbetsmarknaden blev den strukturella segregationen 



 

 7 

mellan kvinnor och män tydlig även på en organisatorisk nivå då kvinnor som arbetade hade 

en lägre lön, sämre anställningsvillkor och lägre positioner på arbetsplatsen (SOU i Knocke Et 

al. 2003:2).  

 

Silius genomförde 1992 en studie av finska jurister med avsikten att lära sig om strukturen 

mellan kvinnor och mäns möjligheter i en arbetsmiljö som var tydligt dominerad av män. Det 

kunde då konstateras att kvinnliga jurister arbetade under andra förhållanden än sina manliga 

kolleger. Förutsättningarna för att avancera påverkades främst av  

• Ett grindvaktssystem där erfarna jurister tog hand om nyrekryteringarna för att 

handleda dem yrkesmässigt och hjälpa dem in i företagskulturen. Resultatet av 

systemet blev att män gynnades av sina handledare, blev positivt presenterade för sina 

nya kolleger och vann yrkesmässig trovärdighet genom sina mer seniora beskyddare. 

Kvinnor missgynnades av proceduren genom att istället bli mindre uppmärksammade 

av sina handledare och hamna i skymundan. 

• Kvinnor förväntades ta ett större ansvar för sin familj än män på samma poster 

förväntades göra. 

• Det juridiska språk som användes av folk inom branschen för att utmärka sig var 

konstruerat med mannen som  norm och kvinnor blev därför tvungna att förhålla sig 

till den normen då de använde sig av fackspråket  (Silius i Holgersson 2003:24-25). 

 

Bygren och Kumlin (2005) har i en kvantitativ studie baserad på en stor mängd rekryteringar i 

Sverige i början av nittiotalet kunnat urskilja en könsbaserad segregation mellan olika yrken 

och hur man rekryterar till dessa. Kvinnor är en stor del av arbetsmarknaden men ser man 

närmre på var, är det tydligt att de befinner sig inom specifika områden och saknas på ledande 

positioner (Bygren & Kumlin 2005:39).  

• Rekryterar man tjänster på informella grunder via interna nätverk blir den nyanställde 

enkelt snarare en reproduktion av dem som valt in denne än personen som är mest 

meriterad eller passande för rollen (Baron & Pfeffer i Bygren & Kumlin 2005:44).  

• Personen som har haft en tjänst formar hur rollen ska se ut och adderar då egenskaper 

som är stereotypa för dennas egen könstillhörighet, det gör att en position blir mer 

könsstereotyp än vad den egentligen behöver vara (Konrad & Pfeffer i Bygren & 

Kumlin 2005:42).  
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• Historiskt sett kan man se att jobb som tidigare utförts av en kvinna oftast går vidare 

till en kvinna och tvärt om.  

• Människor söker sig till en arbetsplats eller en tjänst som vanligtvis har en 

överrepresentation av ens eget kön, en anledning till detta kan vara att det visat sig att i 

alla fall för kvinnor är chansen mindre att bli befordrad generellt om det är fler män än 

kvinnor på arbetsplatsen (Cohen, Broshak & Haveman i Bygren & Kumlin 2005:40).  

 

Studiens författare föreslår att motverka segregeringen med byråkratiska metoder. Genom att 

till exempel använda en formell rekryteringsprocess med tydlig kravprofil och öppen 

annonsering, minskar möjligheten till subjektiva uppfattningar av vem som är mest passande 

för en tjänst (Reschkin & Bauer i Bygren & Kumlin 2005:45).  När en organisation växer är 

den mer öppen för bredd i rekryteringen än när rekryteringen innebär att ersätta någon. Det 

finns då en större möjlighet att påverka snedfördelningar mellan kön på olika poster (Bygren 

& Kumlin 2005:46).  

 

3.3 Organisation i musikbranschen 
Thomas Florén forskar i sin avhandling från 2010 den kombination av kompetens, kunskap 

och kreativitet som leder till framgång för A&R:s i svenska musikbranschen. En A&R är den 

person på ett skivbolag som ansvarar för att hitta nya talanger och med skivbolagets stöd 

sedan bygga dennas framgång och karriär. En framgångsrik A&R måste därför dels vara bra 

på att identifiera nya talanger och dels bra på att engagera andra i att tro på artisten för att 

kunna bygga ett varumärke som slutligen ska leda till att artistens musik säljer. Florén noterar 

i sina djupintervjuer att den förmågan ofta beskrivs abstrakt med ord som magkänsla, feeling, 

fingertoppskänsla och talang, han söker därför djupare teoretisk grund i vad dessa uttryck 

innebär (Florén 2010:35).  

 

För att närma sig ett förhållningssätt till organisationer i musikbranschen använder Florén 

termen kreativitetsintensiv. Organisationens kärnverksamhet är att producera nya lösningar, 

produkter och idéer. Verksamheten blir framgångsrik genom att utveckla nya sätt att 

kombinera, gå kring eller tolka rådande förutsättningar och förhållningsregler. Verksamhetens 

inträdesregler blir därför oklara. Detta eftersom det är svårt att identifiera den kunskap och 

kreativitet som krävs för att kunna utveckla och ständigt förändra sitt tänkande till skillnad 

från yrken där formell utbildning är en fungerande måttstock, det eftersom arbetsuppgifterna 
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är givna. En annan aspekt av kreativ kunskap som gör den svårrekryterad är att den är social 

av naturen, framgång uppstår när flera personer arbetar tillsammans och kunskapen blir därför 

omöjlig att utvärdera utifrån enskilda individer. För att kunna känna igen den här formen av 

kompetens krävs kunnande inom området och nackdelar som kan följa med att kunskapen är 

så intern är att personen som rekryterar någon som är lik den själv, både medvetet och 

omedvetet (Florén 2010:77).  

 

4. Teori  
4.1 Teoretisk referensram 
Att se vilka jobb som utförs av kvinnor och vilka jobb som utförs av män på en arbetsplats är 

lätt, men att tolka hur människor förklarar denna uppdelning är mer komplicerat ( Wahl Et. al 

2001:38)  

 
4.1.1 Möjlighetsstruktur 

Möjlighetsstruktur är ett sätt att se på individens förmåga att strukturellt förflytta sig i en 

företagsorganisation och är en del av Kanters studier av kvinnor i organisationer, baserat på 

studien ”Men and Women of the Corporation” från 1977. Då Kanter såg att kvinnor 

huvudsakligen befann sig i de mest underordnade befattningarna och med små möjligheter till 

rörlighet inom företaget menade hon att det omöjligen kunde bero på enskilda individers 

kompetens eller karriärsambitioner utan att företaget strukturellt motarbetade sådana 

möjligheter till att klättra. Kanter menar vidare att ens personliga beteende på och utanför 

arbetsplatsen påverkas av huruvida dessa möjligheter finns. För personer med små 

möjligheter tenderade de att begränsa sin ambitionsnivå och undervärdera sin egen 

kompetens. De identifierade sig ofta horisontellt i organisationen och arbetade för ekonomisk 

social trygghet men ansåg sitt liv mest bestå av de aktiviteter som skedde efter arbetstid. De 

hade ofta misstro för personer med makt inom organisationen och kanaliserade missnöje i sitt 

arbete med sämre prestation istället för att verbalisera problemen. Personer med stora 

möjligheter tenderade istället att övervärdera sin kompetens och identifierade sig vertikalt i 

organisationen. De värderade också organisationen högt och engagerade sig i dess utveckling 

mer än någon med små utvecklingsmöjligheter. Kanter fann att möjlighetsstrukturerna 

resulterade i självuppfyllande profetior då beteendet hos dem med stora möjligheter 
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genererade fler möjligheter medan dörrar stängde för dem som redan innan utgick ifrån att 

inga möjligheter fanns (Kanter 1977).  

 

4.1.2 Maktstruktur  

Maktstrukturer hjälper individer med makt att behålla sin position och förhindrar de utan makt 

att tillskansa sig någon. Beroende på var i maktstrukturen du befinner dig beter du dig på 

olika sätt. Makt kännetecknas av många olika faktorer, dels av var i den formella 

maktstrukturen inom organisationen som individen är men också beroende på hur dennas 

relation med sina kolleger och sin överordnade ser ut. Makt har också att göra med hur fritt 

arbetet är då ett arbete med mycket standardiserade arbetsuppgifter är synonymt med liten 

makt. Individer som befinner sig i en situation med liten makt har en tendens att hålla väldigt 

hårt i den genom att vakta både sina över- och underordnade och därför göra sig impopulär En 

person med stor makt kan däremot delegera ut ansvar och förlita sig mer på sina underordnade 

eftersom de inte behöver känna sig hotade. Kanter använder denna teori för att förklara varför 

kvinnor som ofta fastnar på en mellanchefsnivå kan förklaras som olämpliga på högre poster 

(Kanter 1977). 

 

4.1.3 Homosocialitet 

Homosocialitet är ett begrepp som ofta används för att förklara varför könsordningen 

reproduceras på arbetsplatsen och kan användas för att förstå varför det än idag råder 

strukturell segregering på arbetsplatsen. Begreppet myntades 1976 av Lipman-Blumen och 

används ofta i forskningen kring organisation och kön. Homosocialitet innebär att män i 

organisationer söker sig till andra män för identifikation och för förebildsbyggande, det 

eftersom det är män som har maktpositioner och därför är attraktiva att närma sig. Kvinnor 

adapterar ett heterosocialt beteende då de också söker sig mot personerna i maktpositioner för 

deras bekräftelse och umgänge. Teorin används dels för att förklara varför mäns agerande mot 

kvinnor på arbetsplatsen kan vara exkluderande men också varför kvinnor kan exkludera 

varandra för personlig vinning (Wahl Et. al 2001:81). 

 

4.1.4 Rekryteringspsykologi 

Langhammer (2013) har studerat individer i rekryteringsroller för att förstå den psykologiska 

aspekten av varför de ofta väljer att göra en ostrukturerad rekrytering istället för att följa en 

standardiserad modell, även om alternativet med en modell har visat sig ha bättre 
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prediktionsvärde. Då forskningen kring urvalsinstrument har kommit långt fram och kunnat 

påvisa på ett trovärdigt sätt vilka instrument som har höga utfall av framgång tenderar dessa 

kunskaper ändå inte användas av rekryterare. Langhammer kommer fram till att detta beror på 

följande: 

• Människan har generellt en tendens att övervärdera sin förmåga att läsa människor 

vilket i det här fallet innebär att de övervärderar sin egen förmåga att predicera hur 

väl en annan person kommer klara ett jobb. De människor som anser sig mer öppna 

till att utvärdera sin egen förmåga som människokännare är också mer benägna till att 

förändra sin rekryteringsstrategi 

• Om en person har lång erfarenhet av sitt yrke tror den sig ofta att den kan avgöra om 

någon annan också är passande för tjänsten även om den känslan har bevisats inte 

stämma. 

• Det finns en annan mänsklig funktion som innebär att även om en person väljer fel så 

bortförklarar hjärnan det genom att skylla på faktorer som personen inte själv kan 

påverka. Människor som är mer villiga att skatta sina handlingar (rekryteringar) och 

erkänna brister är också mer benägna att förändra sitt beteende. 

 

Dessa faktorer leder tillsammans till att en person i en rekryterande roll kan komma att 

överskatta sin egen förmåga att förutspå yrkesframgång för någon annan eftersom de gånger 

den misslyckas så skyller den på andra faktorer än den egna rekryteringsförmågan. 

Langhammer konstaterar också att det är enklare att upptäcka felrekryteringar om de skett 

med en standardiserad rekryteringsmetod eftersom alla genomgår exakt samma tester och får 

svara på samma frågor, detta gör också att det är det är enklare att upptäcka om tester som 

används inte fungerar. En icke standardiserad metod följer ingen mall vilket gör det svårare 

att spåra dess brister. För att kunna förbättra sina metoder behöver människan kunna mäta 

resultatet av sina tidigare försök, något som försvåras av att inte exakt veta innan eller efter 

hur rekryteringen gick till. En anledning till att inte vilja standardisera sina 

rekryteringsmetoder kan också vara att förmågan att läsa människor är starkt förknippat med 

ens yrkesroll och därför kan vara känslig att ifrågasätta (Langhammer 2013:14-16).  
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4.2 Förtydligande kring centrala begrepp  
4.2.1 Kompetens 

Ett av de mest centrala begreppen i rekryteringsterminologin är kompetens. Kompetens 

beskrivs ofta som det som är avgörande för vem som till sist får en tjänst. Kompetens 

rubriceras av Silverman och Jones 1976 (Knocke Et al. 2003:17-18) som ett tudelat fenomen:  

1. Teknisk kompetens. Kunskapen som förvärvas genom utbildningsmässiga 

kvalifikationer, erfarenhet och intelligens. 

2. Den egna personligheten och dess relation till den form av förhållanden som tjänsten 

innebär och dess medarbetare (ibid.). 

 

Begreppet har även beskrivits som en motpol till kvalifikationer. Kvalifikationer är då de 

formella kunskaper som behövs för att kunna utföra ett visst yrke och består i relevanta 

studier och relevant arbetslivserfarenhet. Kompetens är den individuella förmågan att vara 

handlingskraftig och klara av att hantera nya situationer som uppkommer och blicka framåt 

(Höglund i Knocke Et al. 2003:17). 

 

I rekryteringssammanhang används ofta begrepp som formell och informell (i Anttilas 

terminologi: funktionell) kompetens. Anttila (2005) definierar de olika formerna av 

kompetens: 

• Formell kompetens: Den kompetens som ger behörighet och går att mäta med absoluta 

mått och utvecklas i avgränsade steg, körkort till exempel 

• Informell (funktionell) kompetens: Kompetens som utvecklas gradvis och kan mätas i 

hur väl individen klarar en uppgift eller att lösa ett problem. Att lära sig genom att 

göra (Learning by Doing) är ett exempel på informell kompetens.  

 

Värt att tänka på angående de två definitionerna av kompetens är huruvida en person med ny 

formell kompetens har samma kompetens som någon som har haft den i flera år och hur 

informell kompetens går att mäta? Är kompetensen omätbar är den svår att värdera i ett 

rekryteringssammanhang. Däremot är det såklart viktigare att kunna köra bil än att ha körkort 

(Anttila 2005:49-52,56) 
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4.2.2 Ledarskap 

Ledarskap kan definieras utifrån tre grundpelare; inflytande, grupp och mål. Ledarskap 

innebär att utöva inflytande över en avgränsad grupp för att få laget att agera på ett visst sätt 

och mot ett visst mål. Gruppen anses ofta som underordnad ledaren och under dennas ansvar. 

(Bryman, Alvesson & Willmott i Holgersson 2003:31). Ledarskap handlar också om att 

genomföra en omvärldsanalys och implementera en organisations strategier utefter denna för 

att föra organisationen framåt, kompetensutveckling är en del av detta (Antilla 2005:49-

52,56).  

Att leda innebär att man måste ha förmågan att arbeta genom andra 

(Bryman, Alvesson & Willmott i Holgersson 2003:31) 

Kritik kring ledarskap handlar ofta om att ledarskap är en social praktik som reproducerar och 

förankrar historiska och kulturella maktrelationer (Bryman, Alvesson & Willmott i 

Holgersson 2003:31).  

 

4.2.3 Standardiserad rekrytering 

En standardiserad rekrytering går ut på att använda rekryteringsinstrument i så stor 

utsträckning som möjligt för att undvika att en subjektiv åsikt avgör eller inverkar. 

Rekryteringsinstrumentens utslag vägs och utvärderas efter en statistisk skala för att ge ett 

standardiserat och mekaniskt jämförbart resultat. Vissa rekryteringsinstrument, till exempel 

ostrukturerad intervju, är baserade på subjektiv värdering och går därför inte att använda med 

lyckat resultat vid en standardiserad rekrytering (Langhammer 2013:3-4). 

 

4.2.4 Icke standardiserad rekrytering 

En icke standardiserad rekrytering är baserad på relationer och subjektiv värdering. Genom att 

integrera socialt med sökandena till en tjänst kan rekryteraren skaffa sig en egen prediktion 

över hur passande någon är för en tjänst. Detta baserat på sina egna erfarenheter och 

värderingar (Langhammer 2013:12). 
 

5. Metod och urval 
5.1 Kvalitativ metod, semistrukturerad intervju  
I studien användes en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Intervjuformen 

innebär att frågorna är uppställda, men respondenten har haft möjlighet att utveckla svaren. 
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Jag som intervjuare kan förtydliga och klargöra frågorna på plats, vilket ger respondenten 

möjlighet att förklara sina resonemang ytterligare. Samtidigt som intervjuvarianten innehåller 

struktur för att kunna skapa jämförbarhet, ger den också möjlighet till att lägga mer fokus och 

fördjupa sig i de ämnen som verkar extra viktiga för respondenterna (May 2001:149-152). 

Viktigt för dessa intervjuer var att låta respondenterna under intervjuerna upptäcka nya 

innebörder i dennas förfaranden och upplevelser. Rekryteringsmetoder kan vara belagda med 

viss känslighet både inbördes i organisationen och mellan olika företag vilket kan vara en 

anledning till att de oftast inte diskuteras med en utomstående. Att förklara en metod eller en 

strategi för en icke insatt kan leda till nya sätt att se på olika delar av organisationens 

ledarskap och kompetensstyrning som är viktig för studiens analys (Kvale, 1997:171). 

 

5.1.2 Validitet 

Validitet innebär att mäta det som en har för avsikt att mäta (Frankfort- Nachmias & 

Nachmias 1996:165). Det finns tre premisser att uppfylla för att intervjuerna ska ha hög 

validitet. Det första är tillgänglighet, vilket innebär att respondenterna har den information 

som intervjuaren söker. Respondenterna är därför individer med rekryteringsansvar på två 

musikbolag 7 , ett musikförlag 8 , ett artistbolag 9 , en musikbranschorganisation 10  och en 

streamingtjänst11 . Jag skickade totalt 15 intervjuförfrågningar,i vissa fall till olika aktörer 

inom samma organisation, åtta av dessa svarade inte efter första eller andra förfrågan. En 

aktör valde att tacka nej och sex respondenter tackade ja.  Respondenterna representerar alla 

väl etablerade organisationer och företag som varit aktiva under mer än tre år i Sverige och är 

kända både i och utanför fältet.  

 

                                                
7 Musikbolag arbetar bland annat med att hitta och utveckla artister, spela in musiken samt ansvarar fo ̈r 

marknadsföring och försäljning av denna musik 

8 Musikförlag arbetar på ̊ uppdrag av låtskrivare, kompositörer och textförfattare. Musikförlaget tillvaratar 

och representerar rättigheterna till upphovsmännens musik sa ̊ att de får ersättning för nyttjandet av sina 

musikaliska verk 

9 Artistbolag är produktionsbolag som arbetar med produktionen kring en artists konsert eller turnéer 

10  En branschorganisation är skapad av verksamma inom branschen för att bevaka dess medlemmars 

gemensamma intressen 

11 En streamingtjänst erbjuder strömning av musik (streaming) från webben till exempel till din dator eller 

telefon.  
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Alla intervjuer har ägt rum i Stockholm under mars månad 2014, på respondenternas egna 

arbetsplatser under arbetstid, antingen i mötesrum eller på deras egna kontor. Intervjuerna har 

tagit mellan 30 minuter och en och en halv timme men vanligast var nästan exakt en timme, 

det eftersom jag innan bett om en timme i anspråk. 

 

Den andra premissen är kognition, vilket betyder att respondenten bör förstå vad som krävs av 

denna för att rollen som respondent ska uppfyllas. Gör de inte det finns risken att de känner 

sig illa till mods, vilket i sin tur kan påverka deras utsagor. Syftet för studien har därför 

presenterats i det inledande kontaktförsöket via epost. Deltagarförfrågningarna var näst intill 

identiska men med små modifikationer, förutom i fallet av den första intervjun med en 

branschorganisation, som jag medvetet valt att lägga först av intervjuerna eftersom jag ville 

skaffa mig en övergripande bild av hur branschen såg ut från organisationens synvinkel.  I de 

fallen där jag blivit tipsad om en respondent nämnde jag vem det var som tipsat om dem i 

början av brevet. Jag trodde att detta skulle ge dessa respondenter en mer färgad bild av vad 

intervjun skulle komma att handla om, då tipsaren kunde associeras med vissa åsikter och 

värderingar men  jag märkte ingen skillnad i empirin på grund av detta. Samtliga respondenter 

har givit ett intryck av att vara motiverade till att ställa upp och återge sin åsikt på ställda 

frågor i ämnet (May, 2001:156-157). 

 

Validiteten styrs också av utskrifterna av intervjuerna, eftersom dessa är tolkande 

konstruktioner av mig som har utfört intervjuerna. Därför har jag försökt att ge ordagranna 

återgivningar som krävs för språklig analys i den mån det går (Kvale, 1997:152). Intervjuerna 

spelades in och lyssnades igenom efteråt och jag förde då anteckningar för att skaffa mig en 

överblick av materialet. Sedan transkriberades intervjuerna. 

 
5.1.3 Reliabilitet, generaliserbarhet och etik 

Reliabiliteten uppnås när resultaten är upprepbara, det vill säga att samma mätningar 

genomförs vid olika tillfällen men ger samma resultat (May, 2001:117). Genom att redovisa 

mina förfaranden är studien fullt replikerbar men som alltid med kvalitativa studier är 

utrymmet för egen tolkning stor. 

 

Att generalisera kring hela musikbranschens rekryteringsförfaranden utifrån sex 

respondenters utsago är inget alternativ. Forskningsresultat förknippas ofta med 
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generaliserbarhet, men för en kvalitativ studie som denna är det främst en god förståelse som 

kan ges. Genom att resonera, argumentera och teoretisera kan det föras fram en förståelse som 

antingen gör generaliseringen rimlig att anta eller som i det här fallet intressant att reflektera 

över (Thomsson, 2002:33-34). En viktig del som saknas i uppsatsen är vissa stora aktörer som 

genom att inte svara på mina kontaktförsök valde att inte delta. Deras icke deltagande kan 

dock vara talande för hur saker och ting fungerar gällande tidsbrist, syn på utbildning och 

vilja att dela med sig av sina erfarenheter inom musikbranschen. Jag utgår ifrån att de som 

ställt upp på en intervju kan ha mer välvillig inställning till förändring än de som valt att inte 

delta.  

 

En viktig del av studien har varit att förklara vad som särskiljer rekryteringsprocesser i 

musikbranschen. Att studera andra branscher på samma sätt ger med stor sannolikhet 

tydligare förståelse för dessa branschers egna särarter. Inför studien läste jag liknande studier 

om rekrytering i andra branscher för att efter kunna jämföra innehållet (Ahrne & Svensson 

2011:29). Jag har tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska regler kring informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). Eftersom branschen är relativt 

liten har respondenterna gått med på att inte vara anonyma enligt konfidentialtitetskravet 

(ibid.) då deras yrkesroller gör dem lätta att spåra. Istället har respondenterna fått läsa igenom  

den presentation och de citat som de bidragit med och fått godkänna reglerna för sitt 

deltagande.  

 

5.2 Analysmetod 
Analysen av studien är genom meningsskapande ad hoc., detta innebär att tolka 

helhetsintrycket av alla intervjuer, välja vissa avsnitt att fokusera kring, kvantifiera genom att 

samla olika attityder till ett fenomen och omvandla vissa av delarna i intervjun till berättelser 

(Kvale 1997:184). Då studien fokuserar kring tre frågeställningar som bottnar i en förståelse 

att musikbranschen har en ojämn könsfördelning på vissa nyckelposter kom 

meningsskapandet att handla om dessa.  

 

Ett tema som jag valde att fokusera på var när respondenterna berättade vad de skulle vilja se 

mer av hos sina sökande och vad de saknade hos sökandena, då det blev tydligt att personliga 

egenskaper var viktigt hos alla respondenterna. Ett av orden var ”pro-aktiv” och varianter med 

samma innebörd för att beskriva det driv som fler av respondenterna ville se hos sina sökande, 
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för analysen är det laddat eftersom det kan vara en beskrivning som innebär inte en speciell 

kompetens utan mer en egenskap som därför är väldigt öppen för tolkning. Ett annat tema 

som jag valde ”osäkerhet inför framtiden” med underkategorierna ”hoppfullt” och ”mindre 

hoppfullt” eftersom respondenterna beskrev olika känslor och inställningar till framtiden som 

för de flesta tedde sig som oviss. För analysen är detta viktigt eftersom organisationer beter 

sig olika beroende på vilka förändringar de förväntas genomgå i framtiden, vill de agera 

offensivt eller defensivt.  

 

Vissa nyckelord som kommit upp ofta har räknats och återkommande formuleringar hos olika 

respondenter har samlats ihop och jämförts för att få en ökad förståelse för hela dess 

sammanhang. Kontraster i svaren till de frågor som besvarats har sammanställts och jämförts 

för att sedan tolkas utefter personens upplevda position och förmåga. Intervjuerna har också 

pusslats ihop kronologiskt eftersom det empiriska materialet kom att handla mycket om den 

kris som musikbranschen upplevt och hur den kom att påverka företagens syn på sin 

rekrytering, därför är en tidsberättelse viktig för att förstå branschens utveckling och för att 

tolka respondenternas svar. Eftersom studien har ett genusperspektiv provade jag också att 

räkna antalet gånger respondenterna nämner ett manligt respektive kvinnligt namn ,värt att 

nämnas är att det förekommer manliga namn ungefär 60% av gångerna, och pratar man inte 

om artister så är det nästan 80% manliga namn. 

 

5.3 Presentation av respondenterna 
Presentationen av respondenterna är betydelsefull för empirin eftersom det är på grund av 

deras bakgrund och erfarenhet som respondenterna motiverar sina egna 

rekryteringsförfaranden. Respondenter med lång arbetslivserfarenhet tenderar att värdera 

samma form av erfarenhet högt i rekryteringssammanhang, medan respondenter med 

högskoleutbildning har större förtroende för den formen av erfarenhet.  

 

Respondenterna är tilldelade ett nummer utefter den ordning som intervjuerna är utförda. 

Respondenterna refereras senare i texten till r1, r2, r3… och så vidare. Respondenterna passar 

alla in under ramverket för yrken inom musikbranschen och har rekryteringsansvar men (r1) 

och (r4) rekryterar inte främst till yrken som är kreativa. Dock rekryterar de andra 

respondenterna även till jobb som inte är kreativa och deras reflektioner kring rekrytering har 

berört alla tjänster så det föll sig naturligt att använda alla intervjuerna. (r4) arbetar på en 
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streamingtjänst som vagt passar in under definitionen av musikbranschen, men företaget har 

endast funnits i fyra år och står för 80% av pengarna som går till skivbolag så deras inflytande 

för branschen ansåg jag motiverade deltagandet.  

 

Då två av respondenterna är Managing director12 och en är General manager13 på sina företag 

finns det stora likheter mellan deras upplevelser. De är med och utformar behovet för vad 

rekryteringen ska innehålla, men träffar endast några få av kandidaterna och ofta i slutskedet, 

för att göra en avstämning om kandidaterna passar med företagets kultur. De tre andra tre 

respondenterna har HR-tjänster och är därför mer involverade i själva förfarandet kring 

rekryteringarna, dessa två grupperingar skiljer sig åt en del i sina svar eftersom de har olika 

roller, men båda grupperna har avgörande inverkan på rekryteringarna.   

 

Respondent ett. Venke Osnes, personalchef på STIM (r1) 

Venke gick PAO-programmet på Stockholms universitet och sedan en inriktning mot 

arbetsrätt på Lunds universitet (PAO står för personal, arbete och organisation). Innan STIM 

jobbade hon på SPRAY (ett webbportalföretag) och som personalansvarig på en eventbyrå. 

Hon kom i kontakt med STIM genom ett mentorsprogram som erbjöds i samband med hennes 

utbildning och började som HR-specialist. Hon har jobbat på STIM i åtta och ett halvt år och 

varit personalchef i tre och ett halvt år, då hennes företrädare avancerade till att bli vice VD 

 

Respondent två: Patrik Sventelius, Managing Director på Sony/ATV Music Publishing 

Scandinavia (r2) 

Patrik fick skivkontrakt med sitt band när han var 14 år gammal och jobbade främst med 

musik till 20 års ålder, då han valde att först arbeta på ett lager och sen utbilda sig till 

civilekonom. I slutet av utbildningen började han återigen att spela i olika band och han 

medverkade på flera album. Efter utbildningen jobbade han på en PR-byrå innan han fick en 

tjänst på skivbolaget Sonet (som idag är en del av Universal Music Group). Tjänsten innebar 

att representera utländska akter i Sverige. Han gick över till att vara A&R genom att hitta ett 

band som han representerade i samband med att en tidigare A&R slutade. Han arbetade sedan 

som A&R i tio år på tre olika skivbolag. Han har varit managing director på Sony i tolv år. 

                                                
12 Managing director betyder verkställande direktör och förkortas ofta VD. En VD har hand den löpande 

förvaltningen 

13  En General manager är chef övergripande för marknadsföring och säljavdelning 
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Respondent tre: Lovisa Delehag, HR manager på Blixten (r3) 

Lovisa startade sin yrkeskarriär i musikbranschen genom ett vikariat på Ema Telstar, ett 

företag som senare blev uppköpta av Live nation, en internationell aktör vars Sverigefilial 

idag är landets största konsert- och evenemangsarrangör. Lovisa vikarierade som 

turnékoordinator, turnéassistent och fick en fast tjänst när vikariatet gick ut. Hennes 

dåvarande chef ville starta ett eget produktionsbolag och erbjöd Lovisa att följa med till det 

nya företaget och hon tackade ja. När företaget hade expanderat till ungefär 25 anställda valde 

Lovisa att gå från en projektledartjänst till att bli HR manager. Hon har suttit med i företagets 

ledningsgrupp från början och har alltid varit mest intresserad av organisation, ledarskap och 

hur företagets interna frågor påverkar affären och lönsamheten. Hon gick då en HR-

chefsutbildning som var ett och ett halvt år lång och har nu haft sin roll i ungefär två års tid 

  

Respondent fyra: Jonas Axelsson, Technical Recruitment manager, Spotify (r4) 

Jonas har gått en utbildning på KTH. Han har drivit en av Sveriges största webbutiker för 

teknik. Han har arbetat med rekrytering i åtta år och han har varit anställd av Spotify i tre år. 

 

Respondent fem: Joakim Johansson, General Manager/ Marketing Director, Universal music 

(r5) 

Joakim började jobba med musik och turnera när han var 15 år gammal, han har jobbat som 

ljudtekniker och turnéledare. Han blev erbjuden en tjänst på Sony efter att ha arbetat med 

många artister ur Sonys roster14 i samband med en flytt till Stockholm. Han arbetade med 

radiopromotion tills han i samband med en omorganisation av Sonys europafalang började 

arbeta på marknadsavdelningen i London. Efter det flyttade han till New York där han var 

verksam med att representera amerikanska artister internationellt. Han arbetade totalt åtta år 

på Sony, varav fyra år var utomlands. Han har jobbat på Universal i ungefär ett år. 

 

Respondent sex: Mark Dennis, Managing Director, Sony music entertainment Sweden (r6) 

Mark har en masters i statsvetenskap. Han flyttade till Sverige direkt efter gymnasiet och 

jobbade då som engelskalärare och med klubbar. Hans första jobb i musikbranschen var på 

STIM då han arbetade med dokumentation, där stannade han i fyra år. Efter det arbetade han 

                                                
14 Roster är den samling artister som företaget samarbetar med (wikipedia.org 2014-05-20) 



 

 20 

med licensiering gentemot skivbolag på ett digitalt ”Start Up15” i två års tid. Han blev 

erbjuden en tjänst på Sony och 2007 började han arbeta med deras digitala avdelning. Efter 

fyra år började Mark istället som marknadsdirektör på Universal men stannade endast sex 

månader innan han istället valde att ta rollen som managing director på Sony igen. 

 

6. Resultat och Analys 
6.1 Hur går rekryteringsprocesser i 

musikbranschen till? 
6.1.1 Fram tills intervjun 

Gemensamt för alla företag som är representerade är att rekryteringen börjar när ett behov för 

kunskap som inte redan finns inom företaget uppstår. Det blir då en uppgift för chefen på den 

avdelningen som ska rekrytera att utforma en efterfrågan på kunskapen som söks tillsammans 

med Managing Director eller ihop med ledningsgruppen. Hur dessa utformningar sker skiljer 

sig mellan de olika företagen. Det förefaller finnas lika uppfattningar i fråga om hur lång tid 

rekryteringen bör ta och hur den påbörjas. En av de intervjuade personerna beskriver på 

följande sätt hur rekryteringsprocessen initieras 

 

hela den processen börjar med att vi sitter ned och diskuterar i ledningsgruppen och ser över 

vad det är vi behöver, som exempel nu är Youtube börjar bli en stor intäktskälla för oss och 

då måste vi hitta ett förhållningssätt för att jobba aktivt med Youtube, vilken kompetens är det 

vi behöver för det och har vi det i huset? 

(r5) 

Hos två av respondenterna framkommer en uppfattning om att det finns en fara i att påskynda 

rekryteringsprocessens uppstart. Man menar att det är viktigt att lägga ned lägger mycket tid 

på att forma en kravprofil på vilka kompetenser och personliga egenskaper som 

nyrekryteringen ska ha.  Det för att minska möjligheten att kunna bli påverkad av sina 

sökanden och av kollegors rekommendationer. Andra respondenter ser inget problem i att inte 

veta exakt vad som kommer att krävas av nyrekryteringen utan ser det som en del i processen. 

 
                                                
15 En ”start up” är ett nytt företag som jobbar för att hitta en långsiktig arbetsmodell  
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Nej vi vet inte exakt vem det är vi söker men vi vet exakt vad vi behöver när vi träffar rätt 

person. Däremot så vet vi ramverket av vad det är vi ungefär behöver… 

(r5) 

Förutsättningarna för respondenten med ett företag under enorm tillväxt skiljer sig på många 

punkter från de övriga företagen. Då de anställer så stor mängd personal kan de testa och 

förändra sina rekryteringsprocesser relativt snabbt och även ta fram kvantitativa värden på 

vilka resultat rekryteringarna ger, eftersom mängden anställda (i dagsläget nästan 2000 

personer) tillåter det. En rekrytering till företaget tar i genomsnitt 60 arbetstimmar och de 

träffar i genomsnitt 15 kandidater för en rekrytering. En stor skillnad i deras 

rekryteringsförfaranden är att de försöker hålla antalet intervjutillfällen så lågt som möjligt, 

första intervjun görs nästan alltid via videosamtal online.  

 

Minst fem av respondenterna har provat att använda sig av rekryteringsföretag i olika 

utsträckning men endast två är helt nöjda med resultatet, en unison uppfattning hos flera av 

dem är att musikbranschen är svår att förstå för en utomstående vilket blir tydligt när 

rekryteringsföretagen ska föreslå potentiella kandidater 

 

Det var verkligen ingen skugga på rekryteringsföretaget 

…  

Vi hade fler hundra sökanden på varje tjänst och jag vet inte hur många intervjuer vi gjorde 

och jag tänkte hela tiden att ingen av dem här människorna känns rätt, de vet inte riktigt vad 

vår bransch är 

(r5) 

Fler av de övriga respondenterna använde extern hjälp att rekrytera när det kom till att tillsätta 

chefspositioner, när en annons inte passade för tjänsten då den var för specifik eller när det 

egna kontaktnätet inte längre räckte till. 

 

6.1.2 Användandet av rekryteringsverktyg 

Rekryteringsverktygen ostrukturerade intervjuer och referensuppföljning ingick i en 

rekrytering hos minst fem av respondenterna. Andra verktyg förutom dessa användes av minst 

tre av dem. 

 

En av respondenterna använde ett rekryteringsverktyg som hjälpmedel för att prata om 

sökandenas personliga egenskaper. Verktyget beskrevs som en fiktiv personprofil baserat på 
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en mängd frågor. Sökanden får svara på hur väl olika påståenden och ord passar in på denne 

och utefter svaren skapas en personprofil att diskutera kring. Vid den här intervjun är endast 

respondenten och arbetssökanden med. Verktyget kräver en certifiering för att få använda och 

certifieringen erhålls genom en kortare utbildning. En av respondenterna har en annan 

upplevelse av den här formen av licensierade verktyg, här diskuterar denna användningen av 

ett logiskt intelligenstest 

 

Får man någonting på papper framför sig så blir det så starkt, att det styr mer än vad man 

tror att det styr. Jag har också gjort massa olika personlighetstester och jag vet att lämnar 

man det pappret i handen på den chef som ska rekrytera kommer den gå på det resultatet som 

styr på pappret 

(r4) 

Testet får en för avgörande roll för att vara användbart enligt respondenten, som är certifierad 

användare av flera olika rekryteringsverktyg men istället letar efter egenskaper hos sökanden i 

deras tidigare erfarenheter. 

 

generellt för rekrytering har vi en modell där man kan förutse beteende genom att titta på 

historiskt beteende, man har en idé om att beteende upprepar sig så har man en kandidat som 

har jobbat på tillexempel McDonalds eller andra serviceyrken, kanske varit scoutledare, suttit 

i en bostadsrättsförening, så vet man att det är en person som är van att ta ansvar, kan göra 

skitjobb, hög servicenivå, det beteendet kommer ju med all sannolikhet att upprepas hos oss… 

(r4) 

Arbetsprover i form av ”test case” hade förekommit hos minst en av respondenterna, då för 

deras marknadsavdelning. ”Caset” bestod i att planera en marknadsföringskampanj för ett av 

företagets projekt och att förutspå behov och trender.  

 

En del av den kritik som riktas mot standardiserade rekryteringar med hjälp av verktyg är att 

personen som utför rekryteringen ändå inte klarar av att vara objektiv. Detta visade sig tydligt 

då fler av respondenterna, även dem med utbildning inom rekrytering, diskuterade sina egna 

subjektiva uppfattningar och tankar kring rekryteringsförfarandet. Det fanns regler som de satt 

upp för sig själva eller ansåg vara allmängiltiga. För en oinvigd arbetssökande är dessa regler 

omöjliga att veta eller förstå och kan uppfattas som ett sätt för respondenterna att sålla 

godtyckligt bland sina kandidater. En av respondenterna har satt upp denna regel för sig själv 
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Det lär finnas en teori om att det ofta är så att många jobb kommer till, genom 

rekommendationer, men att det sällan är någon man känner jättenära, utan att det krävs två 

leds avstånd, det får inte vara jättenära, det krävs lite fantasi… 

(r2) 

 

6.1.3 Utbildning som kompetens  

Utbildning säger fyra av respondenterna inte alls är avgörande för huruvida man är 

kompetent, men att det är beroende på vilken typ av tjänst det är. Gäller anställningen en 

ekonom eller en jurist är det enklare att ställa krav på sådan utbildning, enligt minst tre av de 

fyra respondenterna. Reklamskolan ”Berghs school of Communication” nämns av två av 

respondenterna som en bra skola att ha läst vid. En av respondenterna har ett mentorsprogram 

för elever från Handelshögskolan i Stockholm.  Music management, en ekonomiutbildning 

med fokus på event nämns av fyra av respondenterna, i positiva ordalag men det är endast en 

av respondenterna som nämner att de anställt någon därifrån. En av respondenterna säger att 

de konsekvent inte anställer någon till deras företag om denne inte har en högskoleutbildning, 

detta för att deras arbetsuppgifter är så komplexa att personen innan behöver ha studerat på en 

högre nivå 

Jag skulle vilja säga att under åren som jag har jobbat här så har kunskapsnivån, eller 

utbildningsnivån verkligen ökat 

(r1) 

Praktikplatser genom en utbildning är något som alla respondenter tycker fungerar bra för att 

avgöra om en person passar för en roll på deras företag. Minst fem respondenter har anställt 

en eller flera som tidigare gått praktik hos dem. För de flesta av respondenterna verkar 

möjligheten att ta emot praktikanter väldigt populär och nämns av två av respondenterna i 

samband med en diskussion kring provanställning, att det går att jämföra en praktikplats med 

en provanställning eftersom det behövs minst ett par månader för att lära känna en person och 

se hur den jobbar. Hur kandidaterna till praktikerna väljs och vilka som stannar är det ingen 

av respondenterna som väljer att gå in på närmre, förutom att en respondent nämner att det är 

fler män än kvinnor som söker sig till dem.  

 

6.1.4 arbetslivserfarenhet som kompetens 

Erfarenhet i musikbranschen visar sig vara ett komplicerat ämne. Då fem av respondenterna 

varit aktiva i musikbranschen större delen av sin yrkeskarriär har de alla en egen infallsvinkel 

på en förändring som visar sig ha skett i branschen. Minst fyra av respondenterna beskriver att 
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rekryteringarna innan och när de kom in i branschen var mycket mer oseriösa, en respondent 

förklarar situationen  

 

Alltså för tio år så skulle du kunna komma in från puben och lukta lite sprit ”jag är grym på 

att lira c-, d-, a- ackord på gitarren och du vet är polare med de här banden” då skulle man 

säkert få en anställning. Idag skulle aldrig det flyga, man måste vara lite mer sofistikerad, 

man måste kunna vara mycket starkare idag än man varit tidigare 

(r5) 

Respondenten som arbetar på en musikbranschorganisation förklarar att det var vanligt, innan 

dennas tid, att musiker började arbeta hos dem när de inte längre var aktuellt med ett 

musikerliv. En av de fem respondenterna förklarar att skivförsäljning under väldigt lång tid 

drog in stora summor pengar relativt enkelt och att skivbolagen då hade råd att hålla stora 

personalstyrkor som kunde jobba med rutinmässiga strategier och därför inte behövde arbeta 

speciellt målinriktat. Detta försvann i och med att musikintresserade konsumenter istället 

började ladda ner musik illegalt och en stor inkomstkälla försvann i och med uteblivna 

intäkter för skivförsäljning. Personalstyrkorna på bolagen minskades då och många av de 

opportunister som sökt sig till branschen innan försvann. En annan av respondenterna kom in 

som A&R under perioden av mycket låg skivförsäljning och kan förklara att det var svårt att 

under den perioden göra så mycket av sin yrkesroll eftersom kapitaltrösklarna för att spela in 

en skiva var så höga att få projekt blev av. När det senare kom fungerande lagliga alternativ, 

främst streamingtjänster, började musikbranschen återigen få in pengar och kunde även satsa 

på den musik som unga människor lyssnar på, eftersom det är en målgrupp som i streamar 

mycket musik. Respondenten som arbetar på en streamingtjänst berättar att 80 procent av 

musikbranschens intäkter för spelad musik numera kommer från dem. Därför är det i 

dagsläget inte en enbart positivt att kopplas ihop med den äldre generationen av 

musikbransch, som också la grunden för den ojämna könsfördelningen. Däremot så har fler av 

dem jag intervjuat kommit in och avancerat själva i branschen genom att ha en god relation 

med dem som rekryterade då. Så det finns nog också mycket att vara tacksam för, för en del 

av respondenterna.  

 

Två av respondenterna berättar att de valt att rikta sin rekrytering bort från den traditionella 

musikbranschen genom att anställa från närliggande verksamhetsområden som reklam eller 

PR och kommunikation istället.  
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6.1.5 Personliga egenskaper som kompetens 

Att personen som anställs ska passa in på arbetsplatsen är viktigt för alla respondenterna. 

Minst tre av dem nämner faran i att anställa någon som från början verkar bra men som senare 

visar sig inte passa in i arbetsgruppen, att det kan förstöra mer än bara en persons 

ansvarsområden. Huruvida en person kommer att passa verkar för fyra av respondenterna 

testas i ostrukturerade personliga intervjuer, en eller flera gånger, men det verkar också vara 

följt av en osäkerhet 

 

Man vet aldrig, det är väl alltid en liten dos chanstagning, jag tycker det är så svårt 

att bestämma mig när vi rekryterar. Men jag blir bättre och bättre ju mer jag får öva, 

vilket också är en anledning till att jag tror det är bra att ha en person som är 

involverad i samtliga av företagets rekryteringar 

(r3) 

Personligheten förväntas vara en tillgång för företaget hos fler av respondenterna då 

yrkesrollen ofta kan handla om att bygga relationer och verka trovärdig, intressant och 

affärsdriven, då är det viktigare än att ha en utbildning 

 

… Om man kan hitta någon som sitter där du är och kan föra en dialog passionerat och 

uttrycka sig, som kan prata om sig själv så finner jag en helt annan trygghet än att jag läser 

på dennas CV att den har gjort tre år på den och den utbildningen, två år på den här och så 

här många högskolepoäng, utan det är personligheten, och sen kan jag lära personligheten 

yrket 

(r5) 

 

6.2 Hur rekryteras branschspecifika roller som 

A&R:s? 
6.2.1 Dagsläget 

Fyra av respondenterna rekryterar A&R:s och tre av dem säger att föredelningen i dagsläget 

på deras företag är 4 män och en kvinna, hur fördelningen ser ut hos den fjärde respondenten 

framgår inte i intervjun. Alla säger att de är intresserade av att anställa fler kvinnor, detta av 

olika anledningar. Två av respondenterna vill inte göra skillnad mellan huruvida de anställer 

en man eller en kvinna utan ser det viktiga som att personen ska passa in, här pratar en av 

dessa om hur fördelningen påverkar företagets roster 
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Ingenting, jag kanske är väldigt naiv, men jag tror inte att artistens kön har någon betydelse 

och vi har idag en väldigt jämn balans mellan kvinnliga och manliga artister 

(r6) 

En av respondenterna vill anställa fler kvinnor för att främja jämställdheten och kvoterar 

gärna, tre av de övriga respondenterna tror inte att kvotering skulle fungera hos dem utan 

tänker att det istället skulle missgynna jämställdheten. 

 

6.2.2 rekrytering via nätverk 

Att rekrytera via nätverk har alla respondenternas företag vid någon period gjort och minst 

fyra av respondenterna har personlig erfarenhet av detta. Anledningarna till att använda sitt 

nätverk kan för respondenterna handla om antingen att företaget var i ett uppstartsläge, arbetet 

var tidigare så enkelt att de flesta kunde klara av det eller att branschen förut var mindre seriös 

och därför anställde oseriösa människor. Men att rekrytera via nätverk kan också vara en 

taktik för att hitta en erfaren person som kan branschens alla regler och förutsättningar. Fler 

av respondenterna anställer mer standardiserat till de yrken som inte är nära artist och 

produktion men för de mer kreativa rollerna väger nätverket och personligheten tungt, här 

berättar en respondent om hur denne tänkte då  de rekryterade en A&R: 

 

jag tror att det kan vara svårt att hitta en rekryteringsfirma som kan vaska fram en 

slutkandidat för en A&R till skillnad från till exempel en roll som ekonomichef. Så i det här 

fallet i intervjuade vi själva och tog ganska många olika referenser. Inte så vetenskapligt - 

men det blev en bra rekrytering 

(r2) 

Minst två av respondenterna är tydligt emot nätverksrekrytering då det kan vara problematiskt 

på flera sätt då gruppen kan bli för homogen och därför exkluderande, en av dessa 

respondenter tror heller inte att ens egna nätverk alltid är det bästa även om det kan kännas så. 

 

 

6.3 Finns det något i rekryteringsprocessen som 

kan utgöra ett hinder för kvinnor att komma in i 

branschen? 
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6.3.1 respondenternas inställning till jämställdhet 

Alla av respondenterna är positivt inställda till att musikbranschen behöver bli mer jämställd 

och har olika tankar kring hur detta ska ske. Två av respondenterna reflekterar olika kring hur 

jämställdheten i branschen påverkar artisterna och vice versa. En tänker att det kommer bli 

mer jämställt i musikbranschen nu när fler kvinnor blir producenter och låtskrivare eftersom 

många A&R:s (även respondenten själv) innan var aktiva musiker. Den andra respondenten 

ser hur deras fördelning av 80 procent manliga A&R:s/bokningsagenter kan ha ett samband 

med fördelningen av 80 procent manliga artister som står på scen i Sverige. Den sistnämnda 

respondenten har anlitat jämställdhetskonsulter på sitt företag för att, bland annat, lära 

bokningsagenterna att hantera att vissa bokare till vissa festivaler eller spellokaler ständigt 

erbjuder kvinnliga artister ett lägre gage. En annan respondent som själv klättrat fort i 

branschen genomför nu en undersökning kring hur kvinnor i företaget upplever sina 

möjligheter att avancera inom koncernen. 

 

Minst tre av respondenterna berättar deras företag i det stora hela jämställda men det skiljer 

mycket var i organisationen kvinnor och män befinner sig. En av respondenterna arbetar på en 

arbetsplats där det är fler kvinnor än män i ledningsgruppen och kvinnor tjänar mer än män. 

 

6.3.2 Osynliga hinder 

Ett osynligt hinder för kvinnor att komma in i musikbranschen är de rekryteringar som sker 

via nätverk eftersom branschen är traditionellt mansdominerad. Det är ett problem som är 

uppmärksammat av alla som använder nätverksrekrytering, utom en respondent. Här förklarar 

en respondent som använder sig av nätverksrekryteringar  

 

Jag tror att tidigare så har det varit ännu mer rekryteringar gjort på personliga kontakter, 

och det blir symptomatiskt, rekryterar man på det viset så tittar man sig om kring och är det 

en kille som man tänker på, bara statistiskt, om du tänker att det är 75 procent killar i 

branschen så letar du inom deras ramar har så är det mer troligt att du hittar en kille 

(r6) 

Då problemet sedan länge är uppmärksammat i forskning kring rekrytering så är det 

respondenterna med HR-utbildning som har mest åsikter kring den formen av 

anställningsförfarande, även om den likväl praktiseras. 
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 Att anställa reproduktivt i en redan homogen bransch exkluderar alla utom majoriteten och är 

därför också ett förekommande osynligt hinder för kvinnor. Här reflekterar en av 

respondenterna kring detta  

 

Magkänsla ska man vara försiktig med när det kommer till rekrytering. Man kan attraheras 

av olika saker undermedvetet som påverkar en i en intervjusituation som inte alltid är bra. 

Till exempel; man kanske kommer bra överens med någon som är lik en själv, men är det vad 

företaget behöver för att utvecklas?! Eller omedvetna fördomar kan arbeta emot jämställdhet 

och mångfald vilket inte är bra för affären. 

(r3) 

Två av respondenterna vill inte göra skillnad mellan män och kvinnor när de anställer utan 

siktar på att ha en bra gruppdynamik där kön är sekundärt. Detta är ett bra framtidsmål men 

på kort sikt kan det vara vanskligt att förvänta sig att de två könen ska prestera på samma 

skala med samma mått när det är uppenbart att de inte har samma förutsättningar för att göra 

detta. Då eftersom varken branschen, eller samhället är jämställt. 

 

Det skulle vara bra, hellre 50/50 män och kvinnor än 70/30, det blir bättre, jag tycker 

grupper fungerar bättre om det är ganska jämt fördelat, för att då blir kön helt ointressant, 

och det är dit man vill faktiskt 

(r2) 

 

6.3.3 Synliga hinder 

Det finns hinder som respondenterna själva upptäckt finns i deras tillvägagångssätt att 

attrahera sökanden. En av respondenterna reflekterar kring att det är mest män som söker sig 

till deras företag och förstår att det måste bero på vilken bild de själva sänder ut av sin 

organisation. En annan respondent berättar om ett kodningstest som låg uppe på deras 

hemsida som visade sig ha en motsatt effekt än avsett och nu är borttaget 

 

Det kan också vara så att vi har processer som inte hjälper oss att få in mer tjejer på tech-

avdelningen. Vi märkte till exempel, vi har ett tävlingsverktyg på hemsidan då vi har problem 

som man ska lösa på tid, och när jag tittade igenom resultaten, på topp 100 fanns det inte en 

enda tjej och så kollade jag vidare och på topp trehundra fanns det tre fyra tjejer. Så då 

frågade jag några av de utvecklare vi har, kvinnliga, och då förklarade en dem att ”jag skulle 
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aldrig sätta mig och göra en sådan teknikövning, jag skulle aldrig komma på tanken” Då blev 

det så självklart, vi har ju gjort helt fel, det här är ju ett jättebra sätt att få in tävlingsinriktade 

unga killar med KTH-bakgrund, och dom har vi redan och dom når vi ut till. Så det här 

verktyget hade snarare motsatt effekt, det gjorde ju bara saken värre… 

(r4)  

 Samma respondent reflekterar också kring att deras produkt hade varit bättre och mer 

användarvänlig för alla om det inte hade varit en så homogen grupp män som tagit fram den. 

 

7. Avslutande diskussion 
Musikbranschen genomgår mognadsprocess efter att ha genomlidit en svår ekonomisk kris 

under många års tid. Huruvida det stora tidsglapp mellan cd-skiva och streaming som 

distributionsformat hade varit snabbare åtgärdat om branschen varit mer alert och strukturerad 

när det skedde är svårt att avgöra. Men många involverade företag har nu fått en ny chans att 

strukturera upp sin verksamhet och hinna ifatt omvärldens affärsutveckling. Det visar sig 

tydligt att företagen representerade i studien ser på rekrytering som ett sätt att utveckla och 

förbättra sin verksamhet. De flesta av företagen har relativt nyskapade HR-roller i 

organisationen som lägger mycket tid på att skapa en framgångsrik och hållbar affärsplan. 

Jämställdhet är en del i den planen och även om det yttrar sig på mer eller mindre 

genomtänkta sätt är branschen på väg åt rätt håll.  

 

Musikbranschen genomgår samma processer som går finna i tidigare forskning. Silius 

mentorsprogram går igen i respondenternas användande av praktikplatser, som visade sig vara 

ett mycket populärt sätta att rekrytera och kan vara ett av skälen till att branschen fortfarande 

inte anställer jämställt. Langhammers magkänsla går att finna i respondenternas övertygelse 

om att deras erfarenheter gör dem till bättre rekryterare och därför kan skapa sina egna regler 

för hur en rekrytering ska gå till. Kanters möjlighetsstruktur kan vara förklaringen till att en 

av respondenterna gärna ser att kvinnor ska ta för sig mer och inse sitt eget värde, medan 

kvinnliga musikintresserade själva kanske snarare läser av hur rådande klimat är och väljer att 

söka sig någon annanstans, eller väljer att ha musiken som en hobby enbart. De 

nätverksrekryteringar som sker är upprätthållandet av de maktstrukturer Kanter såg i sin 

forskning redan 1977, de med reell makt hjälper varandra. Att hitta forskning som stödjer 

uppenbara orättvisor är enkelt, däremot vet jag inte om jag har hittat något som motiverar en 
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förändring. Ett ställningstagande som jag inte reflekterat kring tydligt nog i studien är hur jag 

är övertygad om att musikklimatet hade sett annorlunda ut om kvinnliga A&R:s hade funnits i 

samma utsträckning som manliga. Att få välja vilka artister som ska få resurser att utvecklas 

och uppmärksammas är en enorm maktresurs även om den inte syns utanför branschen.  

 

Att använda kravprofil eller krav på utbildning som exempel på verktyg för ökad jämställdhet 

handlar inte om att genom en akademisk studie hävda att det krävs akademisk utbildning för 

att kunna bli bra på sitt arbete. Däremot ökar chansen för att en rekrytering blir rätt om en 

sökande tydligt har rätt kompetens och ett av sätten att mäta kompetens är utbildning. I den 

här studien är syftet att visa att det är viktigt att se kompetensen även om den inte väcker 

samma känsla från alla den kommer ifrån och att vara försöka vidga synen på vem det är som 

kan bidra. 

 

Alla dem jag pratat med rör sig inom samma bransch och har varandra som konkurrenter och 

kollegor, om alla verkligen ville förändra dagsläget skulle det kunna gå relativt fort, 

framförallt då musikbranschen är i en expansiv fas och drivs enligt en initiativsstark kultur. 

Min slutsats är att det största hindret från att anställa annorlunda är att man på kort sikt kan 

förlora på att inte göra allt på samma sätt som det skett dagen innan. För en A&R krävs en 

person som kan övertyga på alla instanser; övertyga artister att signa med dem, övertyga 

kolleger att artisten är värd att jobba med och övertyga chefer att det är värt att lägga tid och 

pengar på en satsning. Då detta innan skett nästan enbart av män kan inte övergången till en 

jämställd fördelning ske utan att förändringar, som i längden inte behöver vara negativa, 

uppstår. Samtidigt händer det så mycket nytt i och med Spotify och Youtube som 

inkomstkällor att de som rekryterar ändå måste anställa ny kompetens vilken innebär ett 

moment av osäkerhet. Ett sätt att hantera att rollen som är A&R är så starkt bunden till visst 

kön  skulle kunna vara att omformulera innebörden av tjänsten.  

 

Intressant att forska mer kring är vilka musikprojekt som signas. Även om musikbranschen är 

styrd av pengar så handlar det också om någon ska tycka det är roligt att driva projektet 

framåt och det ska passera genom flera instanser innan det får ett musikbolags eller ett förlags 

stöd. Det hade också varit intressant att forska mer kring hur ett företag hanterar stora 

mängder Cv:n. Det har blivit tydligt att det tar så stora resurser att hantera den mängd Cv:n 

som kommer in att det vore intressant att veta hur företag hanterar det.
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Intervjuguide  

Kan du berätta lite om din bakgrund, vad har du gjort tidigare och hur kom du in i 

branschen?   

Hur länge har du jobbat på ---- 

Hur ser din karriär ut där 

Hur blev du rekryterad 

Vad gjorde du innan 

Hur började musikintresset 

 

Kan du berätta lite om hur ---- rekryterar nya medarbetare?  

Betydelse av formell utbildning, betydelse av utbildning kopplad till yrket 

Vilka personliga egenskaper är meriterande, Kan intresset för musik vara avgörande 

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter, hur viktig är erfarenhet inom yrket 

Vem eller vilka gör rekryteringen, sker det internt eller med hjälp av externa aktörer 

Hur får ---- kontakt med kandidater, sker det genom personliga nätverk och 

rekommendationer eller sker via annonser eller kanske via arbetsförmedlingen 

Vilka kanaler ger, empiriskt, bäst kandidater  

Har rekryteringsprocessen förändrats över åren, är någon kunskap, förmåga eller egenskap 

mer viktiga idag än tidigare  

Har ---- någon rekryteringspolicy och vad innehåller den på ett ungefär 

Vad finns det för karriärsalternativ, finns det goda möjligheter att växa inom företaget 

Stannar anställda länge på ----? 

Hur ser era olika anställningsformer ut 

Vad letar ni inte efter 

  

Kan du berätta lite om ----s verksamhet,  

Hur påverkar ---- branschen?  

Vilka tror du söker sig till att jobba i musikbranschen (----?) 

Är det en svår bransch att komma in i 

Musikbranschen idag är inte jämställd, vad tror du att det kan bero på 

Är branschen mer jämställd än när du började arbeta  

Vad tror du förändringarna beror på 

Vad hade du velat förändra 

Hur kommer branschen att se ut om 20 år 
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Musikbranschens beståndsdelar utefter definition av SKAP 

• Musikbolag: Musikbolag arbetar bland annat med att hitta och utveckla artister, spela 

in musiken samt ansvarar för marknadsföring och försäljning av denna musik. 

Indiebolag är en förkortning av independent- bolag och avser de musikbolag som är 

helt fristående och oberoende av majorbolagen. Majorbolagen var 2012 Universal 

Music Group, Sony Music Entertainment, EMI Music och Warner Music Group. 

• Musikförlag: Musikförlag arbetar på̊ uppdrag av låtskrivare, kompositörer och 

textförfattare. Musikförlaget tillvaratar och representerar rättigheterna till 

upphovsmännens musik så att de får ersättning för nyttjandet av sina musikaliska verk. 

Musikförlagen marknadsför musiken till olika användare inom en rad områden, bland 

annat genom synkronisering i film, tv och reklam och utgivning av noter och låttexter 

(Musiksverige 2014:40) 

• Artistbolag: Artistbolag är produktionsbolag som arbetar med produktionen kring en 

artists konsert eller turnéer. En stor del av verksamheten är samordnande och kan 

innefatta allt från att organisera konsertlokal och ljudtekniker till artistmanagement 

och bevakning av artistens rättigheter i form av STIM-rapportering och 

biljettförsäljning (Gutheim i Florén 2002) 

• Streamingtjänst: Exempel på streamingtjänster är Spotify och Wimp. Strömning av 

musik (streaming) är när ljudfilerna skickas från en webbtjänst, via internet, till 

mottagarens dator, mobiltelefon etcetera där filerna spelas upp i realtid samtidigt som 

de skickas från webbtjänsten. Man kan då lyssna på musiken direkt utan att först ladda 

ner hela filen(Musiksverige 2014:41). 

• Musikbranschorganisation: En branschorganisation är skapad av verksamma inom 

branschen för att bevaka dess medlemmars gemensamma intressen. STIM är en 

svensk musikbranschorganisation med 70 000 medlemmar som bevakar sina anslutnas 

ekonomiskt upphovsrättsliga intressen. Genom att erbjuda verksamheter att använda 

STIM-anslutnas musik då de skaffar en licens ser STIM till att upphovsmännen får 

betalt när musiken spelas genom bevakning och upprätthållandet av avtal (STIM 

2014)  
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Hej, 

 

 

Jag heter Maja Asperö Lind och jag skriver i vår som sista del av min utbildning till 

samhällsplanerare uppsats i sociologi vid Stockholms universitet. Ämnet för uppsatsen är 

rekryteringsprocesser i musikbranschen. 

  

Jag är intresserad av att intervjua någon som rekryterar personal till er kärnverksamhet, dvs. 

de som exempelvis arbetar med produktion eller utveckling av företagets musikverksamhet. 

Detta till skillnad från administrativ personal.  

 

 I intervjun kommer jag ställa öppna frågor om vilka egenskaper som anses viktiga hos dem ni 

väljer emellan, hur lång tid en rekrytering tar och vilka kunskaper som anses meriterande.  

 

Intervjun tar inte mer än en timme och kommer att spelas in men vill du vara anonym går det 

bra. 

  

Resultaten kan komma att användas av SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare. 

  

Vill du delta i en intervju blir jag enormt tacksam. Jag är flexibel med tider och kommer gärna 

till er. Vill du rekommendera någon annan som skulle passa för detta är det väldigt uppskattat. 

  

Jag finns på den här mailen majaasperolind@gmail.com eller på mobilnummer 0703326579 

om du har frågor, 

  

Annars hör jag av mig igen inom de närmsta dagarna och hoppas på att kunna boka ett möte 

med dig 

  

Bästa, 

 

Maja 


