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SAMMANFATTNING 

Rapporten syftar till att ge läsaren en liten inblick i hur en artist och projektledare jobbar i en 

konsertproduktion och de konflikter som kan uppstå när en person axlar dessa två roller 

samtidigt. Jag ställer mig frågan: Vilka konflikter kan uppstå när en och samma person måste 

axla rollen som både artist och projektledare i ett kreativt projekt? För mig har många inre 

konflikter blivit till yttre konflikter, och påverkat både mig och mina bandmedlemmar. Den 

tydligaste konflikten som uppstod var att jag hade stora svårigheter att skärma av mina 

personliga känslor från mina professionella roller som artist och projektledare.  För att ge ett 

djup åt syftet jämförs min erfarenhet med två andra aktörer i artist- och projektlednings-

branschen. Under hela arbetsprocessen har jag fört loggdagbok över känslor, situationer och 

händelser som har påverkat den kreativa processen och människorna i den. Rapporten bygger 

vidare på ett tidigare forskningsarbete där forskaren själv iscensätter det denne ska studera. 

Det är exakt det jag har gjort, den så kallade iscensättande metoden. Den gestaltande delen av 

det här arbetet är en konsert. I analysdelen diskuteras vilka känslor som har genomgåtts i de 

olika faserna av mitt projekt, och utifrån det ges ett nytt förslag på hur intressenter kan forska 

vidare genom att undersöka vilka känslor som kan uppstå efter ett kreativt projekts slut. Den 

här forskningsprocessen har varit enormt utmanande men lärorikt, för att jag har lärt mig 

vara tydligare gentemot andra och mig själv genom att skilja på mina olika roller. Dessutom 

har jag fått erfarenhet av att planera och leda ett projekt, för att sedan ro det i hamn. 

Observera att jag är nybörjare och kan bara ge min version av upplevelsen kring dessa roller. 

Men förhoppningsvis kan en förståelse förankras för er som är intresserade av att testa på 

något liknande.   

 

 

 

Nyckelbegrepp: 

Projektledarroll, artistroll, lokal konsertproduktion, inre och yttre konflikt, känslor, kreativa 

processer. 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 INLEDNING 

 Jag har alltid velat ha en egen konsert och framföra musik från hjärtat. I november 2010 

kände jag en stor längtan efter få spela och sjunga med musiker på min skola. Längtan födde 

grunden till mitt c-arbete, nämligen att sätta upp en egen konsert med musiker från mitt 

universitet. Resultatet blev Associations, en konsert med både covers och egenskrivet material 

som speglar olika delar av mitt liv. Konsertens röda tråd blev känslor som uppstår när 

människor möts i olika situationer, och inte minst mina egna känslor.  Men vägen dit har varit 

fylld av både hjärta och smärta, och min roll som både projektledare och artist har varit en 

enorm utmaning. Jag har slitits mellan de olika rollerna vilket har lett till inre och yttre 

konflikter i processarbetet. För trots att jag var medveten om att det har varit viktigt att kunna 

skilja mina ledarfunktioner åt, har det ändå varit den svåraste uppgiften. Objektiviteten har 

blivit subjektiv och vice versa, och olika inre viljor har krockat på här emotionella resan likt en 

hisnande berg- och dalbana med många svängar. Därför behandlar rapporten de upplevelser 

och känslor som uppstår när jag axlar rollen som artist och projektledare samtidigt i en 

konsertproduktion.  

 

1.2 SYFTE 

Den här rapporten ska kunna underlätta för människor som funderar på att pröva på något 

liknande jag nu har gjort genom att ge en medvetenhet om de konflikter som kan uppstå i en 

kreativ process.   

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Vilka konflikter kan uppstå när en och samma person måste axla rollen som både artist och 

projektledare i ett kreativt projekt? 
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1.3.1 Delfrågor 

Vilka känslor kan uppstå i de olika faserna av en konsertproduktion?  

 

Hur hanteras jobbiga känslor som uppstår i samband med konflikten mellan artist- och 

projektledarrollen? 

Vad finns det för positiva och negativa aspekter att vara i de båda rollerna samtidigt? 

 

1.4 BAKGRUND 

Jag studerar radioproduktion i nya medier vid Institutionen för konst, kommunikation och 

lärande, KKL, vid Luleå tekniska universitet. Radioproduktion handlar bland annat om att lära 

sig spela in rösten, bearbeta det materialet, så kallat redigering, intervjuteknik och en inblick i 

hur det kan vara att leda ett radioprogram.1 Men jag har alltid velat sätta upp en egen konsert 

och för mig handlar en konsert om att berätta något med hopp om att beröra människor, alltså 

kommunikation och därmed media! Grunden till mitt c-arbete var satt, och trots att jag 

kastade mig in i något nytt så har jag mig känt mig jättedriven. Driven för att jag fick chansen 

dels att jobba med något jag verkligen brinner för, musik. 

2. BEGREPPSDEFINITION 
 

Projektledare: Är projektets chef och huvuduppgiften är att leverera ett resultat till 

beställaren, till exempel publiken, genom att leda projektgruppen. Projektledaren måste 

utifrån projektet kunna sätta mål, ge riktlinjer, samordna, motivera projektgruppen, 

kommunicera ändringar, utfall och lösa problem.2 

Projektgrupp: Är de personer som ska utföra projektets uppgift. Uppgiften är att utföra de 

aktiviteter som leder fram till det beställda projektmålet.3 I mitt fall är projektgruppen de 

människorna som var med i mitt band. 

                                                 
1
 Luleå tekniska universitet. Om utbildningen radioproduktion i nya medier. Hämtad i juni 2011 från Luleå 

2 Tonnquist, B, (2005). Projektledning. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. s. 77. 
3 Ibid. 
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Kreativitet: Är en förmåga bestående av två delar: problemlösning och hitta nya lösningar på 

gamla problem. 4 

 

Övriga begrepp som rapportförfattaren använder sig av 

Artist: En person som är en produktions ansikte utåt och framför till exempel musik på en 

scen med hjälp av personliga uttryckssätt. 

Black Box: En konsertlokal i Piteå 

Facebook: Ett Internet Community 

Pite Play: En student-tv- kanal på Institutionen för musik och medier vid Luleå Tekniska 

Universitet 

Produktion: Planera och utföra exempelvis en konsert 

Rep: Repetition av till exempel konsertlåtar. 

Stämrep: Repetition där sångstämmor övas. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Jag har använt den här delen som en grund till mitt arbete för att kunna bygga vidare på tidigare 

forskning. Den rapport jag har valt ligger nära hur jag i mitt eget arbete har jobbat genom att själv 

iscensätta det område jag ska studera. Dessutom tilltalar författarens skrivspråk mig för att det är 

personligt, något som jag själv eftersträvar. En fördjupning av hur jag har använt den iscensättande 

metoden finns i kapitlet om metoder. 

 

Jag har använt den här delen som en grund till mitt arbete för att kunna bygga vidare på tidi-

gare forskning. En fördjupning av hur jag har använt den iscensättande metoden finns i ka-

pitlet om metoder.  Jag har läst rapporten ” You´ve got black shoes” av Torjus Wrangell. 

 Författaren frågar sig själv saker som: kan slumpmässighet förklara kreativitet och andra 

skapelseprocesser som ett kollektivt fenomen? Hans syfte är att belysa en utvecklingsprocess 

                                                 
4 Renander, B. (2003). Himmel-Helvete tur och retur. En bok om kreativitetens känslor. Smedjebacken: ScandeBook AB.      
  +s. 11. 
 



Boel Engkvist 
V0012F Examensarbete MKV Kandidat 

 

 

4 

 

och ett möjligt förhållningssätt till upplevelsekunskap där samband mellan slumpen, improvi-

sation, kreativitet och meningsskapande är fokus. I detta fall att göra ett projekt om slumpen 

genom att följa och filma en improvisationsteatergrupp under ett halvår. Torjus Wrangell an-

vänder sig av en interaktiv metod, en typ av kvalitativ metod. 5 En kvalitativ metod innebär ett 

djupare sätt att forska på.6 Den interaktiva metoden handlar om att forskaren interagerar 

med människor i syfte att komma åt ett empiriskt material som sedan analyseras.
7 En interak-

tiv metod är den iscensättande metoden, framtagen av Bengt Johannisson.8 Den handlar om 

medagerande försök, där forskaren personligen går in i försöksbeloppet för att påverka och 

påverkas av händelserna. 9 I mitt fall gick jag in som forskare i mitt eget projekt, och påver-

kade/påverkades av detta genom att vara dess projektledare och artist.   

 

4. TEORI 

Här redovisar jag teorier om de känslor som kan uppstå i en kreativ process, olika slags konflikter som 

kan uppstå i ett projekt samt en teori om varför konflikter uppstår. 

 

4.1 DEN KREATIVA PROCESSENS OLIKA KÄNSLODELAR 

I sin bok om kreativitetens känslor skriver Bengt Renander att den kreativa processen består 

av tre delar: Uppdraget, idéstadiet och genomförandet. Processen innehåller tolv olika känslor 

som måste gås igenom, men alla känslor är inte lika starka. Här följer en modell över de tre 

delarna i ett kreativt händelseförlopp: 

Första akten- Uppdraget: Längtan, upphetsning, tvekan och tomhet. 

                                                 
5 Citeras efter Wrangell,T. (2010). You´ve got Black shoes- ett möjligt förhållningssätt till meningsfulla upplevelser och 

kreativa processer. (Uppsats) Institutionen för musik och medier, Luleå tekniska universitet. 
6 Hartman, S.G. (1993). Liten handbok för den som arbetar med projekt, specialarbeten eller rapporter. (2. Rev. Uppl.) 

Linköping: LJ Foto&Montage/Roland Offset. s.45 
7 Stockholms Universitet. Om interaktiva metoder. Hämtad i maj 2011 från Stockholms universitets hemsida, 

?show_subjects=true&subject=86&subject_group=4 
8 Citeras efter Wrangell,T. (2010). You´ve got Black shoes- ett möjligt förhållningssätt till meningsfulla upplevelser och 

kreativa processer. (Uppsats) Institutionen för musik och medier, Luleå tekniska universitet.s.6.  
9 Hartman, S.G. (1993). Liten handbok för den som arbetar med projekt, specialarbeten eller rapporter. (2. Rev. Uppl.) 

Linköping: LJ Foto&Montage/Roland Offset. S. 46. 
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Andra akten- Idéstadiet: Entusiasm, frustration, rädsla, ångest och lust. 

Tredje akten- Genomförandet: Glädje, ilska och frid.10   

Akt 1: Enligt Bengt Renander är längtan är en förutsättning för allt skapande, det kan till 

exempel handla om längtan efter en förändring eller att önskan att lösa ett problem. När 

känslan av längtan gått över är den kreativa processen igång, och en känsla av upphetsning 

infinner sig. Problemet kan skapa osäkerhet och en känsla av tvekan, vilken kan övervinnas 

genom vilja. Viljan kan vara att en person tar sig an större uppgifter än denne tror sig klara av. 

En person som vill något hamnar i konflikt, och när olika viljor krockar uppstår konflikt. 

Sedan kommer tomheten, men det viktiga här är att våga vara i den, för att så småningom gå 

vidare med hjälp av inspiration. Här lämnas akt ett och möter akt två där ens egna 

begränsningar möter en och på så sätt föds en idé.    

Akt två handlar mest om en människas inre, där det också finns resurser att tillgå enligt Bengt 

Renander.  Han säger att entusiasm är den första känslan som infinner sig i akt två, här sker 

även en personlig utveckling vilket leder till ökad självkännedom. Ökad självkännedom kan till 

exempel vara att komma underfund med vilka roller som axlar en, som till exempel kamrat-, 

artist- och/eller projektledarrollen. För att underlätta det kreativa arbetet, kan det kan vara 

bra att förstå hur de olika rollerna fungerar tillsammans. Till exempel kan en person bortse 

från sin kamratroll i ett projekt och bara var projektledare. För att utvecklas måste nästa 

känsla ta över, nämligen frustration. Frustration kan till exempel handla om förväntningar 

som till exempel vilka krav som ställs på en projektledare. Ofta uppstår den känslan i samband 

med kreativa samarbeten, men för att övervinna frustrationen kan två frågor ställas enligt 

Bengt Renander:   

Hur förhåller jag mig till mig själv? 

Hur förhåller jag mig till andra? 

Enligt Bengt Renander kan acceptans vara ett bra sätt att hantera frustration på, för då är det 

lätt att vara schysst mot sig själv och samtidigt acceptera andra.  Nästa steg bygger på ens egna 

inre hinder, och dessa leder till rädsla. Rädslan kan krypa på när ens älskade idé inte fungerar 

                                                 
10

 Renander, B. (2003). Himmel-Helvete tur och retur. En bok om kreativitetens känslor. Smedjebacken: 
ScandeBook AB.s. 21. 
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och den måste förkastas, så kallat kill your darlings. Det handlar alltså om ge upp något som 

betyder mycket för en, och det kan lätt bli personligt. Då känns det som om att ens självbild 

blir attackerad. Men genom att bekanta sig med sin personlighet kan rädslan minskas i den 

kreativa processen. Rädslan går oftast över till att bli ångest. Ångest är en känsla som kan 

upplevas så stark att det känns som om döden är nära, och det kan bli obehagligt. Det är lätt 

att fly undan obehaget, men det viktiga är att stå ut. För då kommer nästa känsla, lust. När 

lusten infinner sig kan en person acceptera sig själv, projektgruppen och sitt uppdrag.  Det är 

då nya idéer kan födas. Idén är slutet på akt två, vilket innebär att det är dags att genomföra 

idén enligt Bengt Renander. 

Den tredje akten innebär att idén gestaltas och med det infinner sig en känsla av glädje över 

att vara igång med att förverkliga den. Idén som förut varit på ett papper blir nu verklighet, 

men ibland så går det inte som förväntat. Då kliver ilskan över tröskeln och allt känns som ett 

misslyckande. Samtidigt blir idén kanske något mycket bättre än grundtanken och den sista 

känslan i akt tre är nådd, frid. Problemet är löst tack vare viljan, den kreativa processen är 

slutförd och oftast kommer något konkret ur den processen, som ett kvitto.11 

4.2 KONFLIKTORSAKER 

I Sigvard Rubenowitz bok som behandlar organisationspsykologi och ledarskap står det att 

konflikter kan orsakas av att projektmedlemmarna inte har samma syn på det gemensamma 

målet och sättet att jobba på för att nå målet. I samband med förändringar finns det speciellt 

stor risk för ökade motsättningar och konflikter. 12. Bengt Renander skriver i sin bok att det 

finns olika slags konflikter; 

 Inre konflikt, där personen slits mellan olika viljor, till exempel att viljan finns där men 

inte förmågan, eller tvärtom. 

 Mellanmänsklig konflikt, där en persons vilja krockar med en annan människas. 

 Konflikt med tillvaron, där den egna viljan inte stämmer överens med hur det är i 

                                                 
11

Renander, B. (2003). Himmel-Helvete tur och retur. En bok om kreativitetens känslor. Smedjebacken:ScandeBook   

 AB.s. 37 s. 11, 21, 26-28, 30, 37, 45-46, 49,50, 57, 58, 65, 67, 69-70, 75-76, 85, 88-89, 94, 101, 113, 116, 133, 147, 150,  

  152, 155, 162. 
12

Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. (3. Rev. Uppl.) Lund: Studentlitteratur.s.237. 
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världen, till exempel att en person råkar ut för en trafikolycka. 13 

 

5. METOD  

Min datainsamling består utav olika del metoder för att på bästa sätt kunna få en djupare förståelse för 

min forskning och skapa en trovärdighet. Dessa är den iscensättande och den induktiva metoden, 

loggdagboksskrivande och djupintervjuer med aktörer inom musikbranschen. 

 

5.1 DEN ISCENSÄTTANDE METODEN 

Jag har använt mig av en interaktiv metod, nämligen den iscensättande metoden. Den handlar 

om att jag som forskare själv har satt igång och varit aktiv i det projekt som studerades, 

nämligen min konsert.14 Jag har varit aktiv i projektet för att konserten var min idé, jag satte 

ihop ett band, bokade replokaler och konsertdatum, varit med och övat, lett möten och till sist 

haft en egen konsert. Eftersom jag har varit delaktig i det som jag har studerat, föll valet 

naturligt på att använda den iscensättande metoden. Det fanns så klart andra metoder, men 

den här metoden har passat mig bra för att den är annorlunda och tillåter forskaren att vara 

personlig. Den kändes också modern jämfört med andra traditionella forskningssätt, eftersom 

den förespråkar objektivitet framför subjektivitet. I kapitlet om analys och diskussion står det 

att läsa mer om hur jag använde den här metoden. 

 

5.2 INDUKTIV METOD 

Det här är ett sätt att dra generella slutsatser utifrån empirisk fakta15 och bygger på 

hermeneutiken, en typ av vetenskaplig teori och kallas ofta för tolkningslära. Tolkningen 

handlar om att förstå människor, människors handling och resultatet av deras handlingar.16 En 

induktiv metod bygger på idén om att i det vetenskapliga sökandet efter något generellt svar 

                                                 
13Renander, B. (2003). Himmel-Helvete tur och retur. En bok om kreativitetens känslor. Smedjebacken:  

   ScandeBook AB.s. 37 
14

 Hartman, S.G. (1993). Liten handbok för den som arbetar med projekt, specialarbeten eller rapporter.  
   (2. Rev. Uppl.) Linköping: LJ Foto&Montage/Roland Offset. s. 46. 
15 Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2.uppl. Malmö: Liber AB. s. 22. 
16 Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2.uppl. Malmö: Liber AB. s 94-95, 103.  
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börjar med observationer utan att ha någon teori eller förutfattade meningar i bakhuvudet. 

När forskaren till sist har hittat ett samband mellan det som observeras, kommer dessa 

samband att utgöra hypoteser vilka dessa generella slutsatser kan dras. 17 Jag använde mig av  

denna metod genom att observera vilka inre och yttre konflikter som uppstod i mitt projekt. 

Detta ledde vidare till observationer kring hur jag själv som projektledare och artist 

påverkades när konflikter uppstod, och hur dessa i sin tur påverkade min omgivning, främst 

mitt band. Utifrån dessa iakttagelser har jag sedan dragit generella slutsatser om vilka 

konflikter som uppstod när jag axlade både artist- och projektledarrollen, vilka känslor som 

dessa konflikter skapade och hur dessa känslor kunde hanteras.  

 

5.3 LOGGDAGBOK 

Sedan i slutet av februari har jag fört anteckningar om mina upplevelser av arbetsprocessen i 

form av en loggdagbok. Det ger forskaren utrymme att vara personlig, subjektiv och objektiv 

samtidigt, vilket även den iscensättande metoden tillåter. På så sätt kompletterar dessa 

metoder varandra. Loggdagboken är också ett stöd för att bättre minnas mina känslor som 

uppstod i olika händelser på vägen till mitt mål, en färdig konsert.  Metoden är ett enkelt, 

roligt och ärligt sätt som verkligen en inblick mitt projektarbete. Loggdagboken omfattar 

anteckningar från viktiga förändringar, eller när något jobbigt eller roligt hade hänt. Den berör 

situationer som de gånger jag hade rep med min projektgrupp, alltså mitt band, hade 

handledning, ledde möten, konsertförberedelser och vad alla dessa situationer skapade för 

inre känslor.  Inför varje handledningsmöte mailade jag min handledare nya anteckningar från 

loggdagboken så att hon var förberedd inför våra möten där feedback och planering av fortsatt 

arbete kunde ges. 

 

5.4 INTERVJUER 

Intervjuerna är kvalitativa, alltså att de är djupgående med några få personer. Syftet är att få 

en mer ingående förståelse för mitt forskningsområde och skapa en trovärdighet. 

Intervjufrågorna är samma som rapportens frågeställning och delfrågor vilka har använts för 

                                                 
17 Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur.   
    s.151.  



Boel Engkvist 
V0012F Examensarbete MKV Kandidat 

 

 

9 

 

att anknyta till rapportens huvudämne. Respondenterna är två kvinnliga aktörer inom den 

svenska musikbranschen och jag har valt att inte kalla dem vid namn, utan benämna dem som 

respondent nummer ett och nummer två. Anledningen är att de ska kännas mer informativa 

och inte värderas olika utifrån att en av dem har ett välkänt namn inom musikindustrin. 

Däremot har de två informanterna olika långa erfarenheter av projektledning och 

artistframträdanden. Men det anser jag snarare berika rapporten för att dessa erfarenheter 

kan ge läsaren olika sätt att se på de båda rollerna.  

  

5.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

5.5.1 Forskningsintervjuerna 
 

Enligt Kvale, S, författaren till en bok om kvalitativa forskningsintervjuer 1997 ( citerad Juntti-

Henriksson, A-K föreläsning 17 november 2010), att dessa är användbara för att beskriva 

människors upplevelser, åsikter eller klargöra deras egna perspektiv. Juntti-Henriksson, A-K 

(föreläsning 17 november 2010) säger att det finns olika slags sätt att intervjua på. Det första 

är av ostrukturerad karaktär, och kan liknas vid ett samtal vänner emellan med öppna frågor. 

Det andra är en mer kontrollerad intervjuform med strukturerade och standardiserade 

(vetenskapligt utformade och erkända), och med i förhand, i detalj bestämda frågor.  När en 

intervju planeras är det bra att göra antingen intervjuguide, välja ett tema att gå efter där 

respondenten fritt får prata om området, ha övergripande frågeställningar eller ha fokuserade 

frågeställningar där detaljer är fokus. Det viktigaste av allt är att forskaren klargör för sig själv 

vad denne är ute efter säger Juntti-Henriksson, A-K (föreläsning 17 november 2010). 

 

5.6 RESPONDENTER 

Respondent 1: Låtskrivare, artist och producent. Hennes skivbolag har gett ut skivor åt bland 

annat artisten Titiyo. Har bland annat medverkat i den svenska musiktävlingen 

Melodifestivalen. 

Respondent 2: Låtskrivare, artist och producent. Driver ett företaget som fokuserar på konst 

och musik, och just nu är hon i sluttampen av ett musikprojekt. 
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5.6.1 Intervju med respondent 1 
 

Den här intervjun faktiskt av respondent 2, och för tydlighetens skull vill jag påpeka att i det 

här fallet är hon forskare.  Anledningen till att respondent 2 gjorde intervjun är att jag själv  

inte hade tid att utföra den. Trots att hon formulerade frågorna så tycker jag att är resultatet 

tillförlitligt, eftersom jag fick svar på många av mina frågor. Min trovärdighet som forskare 

kanske kan ifrågasättas för att respondent 2 både utför en av mina intervjuer, och i nästa 

stund har jag själv intervjuat henne.  Den här diskussionen finns att läsa mer om det här i 

kapitlet om metodkritik. Enligt Juntti-Henriksson, A-K (föreläsning 17 november 2010) säger 

att ett ostrukturerat sätt att intervjua på kan liknas vid ett samtal vänner emellan med öppna 

frågor. Så var det även i det här fallet. En intervjuguide var grunden till intervjun vilken var 

semistrukturerad, alltså att den innehöll olika ämnesområden och frågeställningar och utifrån 

dessa fick respondenten tala fritt. Intervjuguiden användes för att ge respondent 2 chans att 

svara spontant och inte styras av en struktur genom färdiga frågor. Intervjun gjordes på plats 

och sedan skickades dessa frågor till mig. Däremot har jag transkriberat allt material själv, 

men bara redovisat dess väsentliga i den här rapporten.  

 

5.6.2 Intervju med respondent 2 
 

Även här användes ett ostrukturerat sätt att intervjua på, alltså i form som ett samtal vänner 

emellan med öppna frågor. Den här intervjun gjorde jag själv, på plats. Mina förberedelser 

bestod av att läsa transkriberingen av den första intervjun och lägga till några nya frågor som 

kom upp i samband med genomgången. Jag valde också att fråga om respondent nummer två 

kände igen sig i svaren som respondent nummer ett gav. Syftet var att jämföra svaren för att se 

om det eventuellt finns något mönster i dem, eller om åsikterna var individuella. Jag själv 

kände mig många gånger kluven mellan artist- och projektledarrollen och kunde inte alltid 

hantera den situationen. Därför kommer jag i min analysdel att jämföra svaren från 

intervjuerna för att se om respondenterna har gått igenom liknande processer, och 

förhoppningsvis få en lite djupare förståelse för de olika rollerna.   
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5.7 URVAL 

5.7.1 AVGRÄNSNINGAR 
 

Den röda tråden har varit hur jag har upplevt att vara både artist och projektledare och de 

inre konflikter som jag brottades med.  Därför blev forskningsfrågan till slut: Vilka konflikter 

 kan uppstå när en och samma person måste axla rollen som både artist och projektledare i ett 

kreativt projekt?  För att avgränsa mig och få en smalare vinkel som gynnar mitt arbete, föll 

intervjuvalet på två kvinnor som på olika sätt är aktiva som artister och producen-

ter/projektledare i Sverige. De jobbar med lite olika musikgenrer, men genrerna känns ändå 

relativt nära varandra. Eftersom den här rapporten bygger på en gestaltande del i form av en 

konsert, så är det viktigt att redovisa att konserten är en lokal examenskonsert och inte en 

avlönad professionell konsert. 

 

 

6. RESULTAT 

Här redovisas mina olika roller, de allra viktigaste delarna från loggdagboken och forskningsintervjuerna 

upp, framför allt vändpunkter och avgörande beslut som har stor betydelse för det fortsatta arbetet. Se 

bilagan för att läsa allt och få en djupare förståelse. Av hänsyn till en del konflikter så har jag valt att låta 

alla vara anonyma förutom mina handledare och min sånglärare.  

 

6.1 MINA ROLLER SOM ARTIST OCH PROJEKTLEDARE 

6.1.1 Min projektledarroll:  
 

Vid produktionsmötet med resten av produktionsteamet:” I loggdagboken står det att vi 

bestämde när vi skulle ses och genrepa, soundchecka och vilka som skulle göra vad. Vi kom 

överens om att jag ska maila (till alla i produktions teamet) om vad som händer i låtarna och 

ordning på dem. Kändes jätteroligt att prata med dem, och stämningen var bra. Alla verkade 

nöjda och var bra på att kompromissa också. Jag är så klart chef över allt, men min 

huvudljudtekniker, är den som tar ledningen över allt annat som inte har med själva 

utförandet att göra”.  
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Bearbetade musiken: ” Redigerade låt inspelningar från våra senaste rep och skickade i väg 

till alla, plus att jag skickade iväg ett informationsmail om vad som är viktigt att tänka på i 

varje låt samt vilka förändringar som ska göras i låtarna”.  

 

6.1.2 Min artistroll 
 

När jag övade låtarna hemma, står följande i min loggdagbok: 

 ” Svårt att komma igång med övandet, men jag började bara. Det ledde till att jag övade 

duktigt flera timmar, och lärde mig låtarna på ett ungefär, men inte helt utantill. Mitt knep var 

att verkligen lyssna in texten och att i till exempel "hand in my pocket" som det är mycket text 

i, följer sig orden naturligt efter varandra. Det gäller att nöta in texterna för mig ”. 

 

På ett stäm rep:  

”  Hade ett sista stäm rep på kvällen. Det gick riktigt bra trots att alla var väldigt slitna och 

stressade. Förut har kören inte vågat sjunga ut så mycket, och det låter inte så bra då.  Men nu 

sjöng alla ut jättefint och det kändes som om att vi har utvecklats jättemycket, speciellt en tjej 

som har haft vissa problem med att hitta tonerna. 18 

 

6.2 LOGGDAGBOKEN 

 

Vid ett tillfälle hade en av bandmedlemmarna hade glömt bort stämrepet, vilket hade hänt ett 

par gånger innan. När jag väl konfronterade henne så skyllde hon ifrån sig och bad inte om 

ursäkt vilket skapade en stor frustration hos mig. Jag skötte väl inte situationen så bra heller 

genom att det tog lång tid för mig att lugna ned mig. På natten kunde jag inte sova, och kände 

mig så frustrerad att jag bara ville lägga ned projektet. Ett antal frågor och tankar dök upp på 

natten i mitt huvud: 

Har jag för höga krav på gruppen? 

Tar jag inte mig själv på allvar? 

Hur ska jag planera resterande rep så att alla låtar verkligen sitter och att vi förmedlar en 

                                                 
18

 Engkvist, B. (2011). Utdrag från loggdagboken. Skriven mellan 21/1-2011 till 22/4. 
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känsla? 

Hur ska jag hantera bandmedlemmen som har varit frånvarande om det händer igen? 

 

 

Jag kom till slut fram till att bandmedlemmarna ska ge mig tydlig respons, för jag vet inte 

visste om de ens tyckte om projektet. Jag kom också fram till att bandmedlemmarna verkligen 

ska lyssna in sig på konsertlåtarna så att vi når vårt mål. Dessutom bestämde jag att alla ska 

kolla att de har rätt utrustning med, komma i tid och hör av sig om de inte kan komma. 

 

Dagen efter kände mig orolig inför projektet, och hade därför ett samtal med en av 

bandmedlemmarna. Hon berättade att hon kände av min stress och trodde att den påverkade 

alla i bandet. Hon sa att hon har lätt för att känna av känslostämningar, och har svårt för att 

inte ta på sig andras problem.  Jag kände mig väldigt sårad av det hon sa, men insåg samtidigt 

att jag samtidigt inte kunde göra något åt hennes känslighet. Hon sa att jag tydligen har (och 

det kan jag hålla med om) vänt mig mycket till henne när jag undrar saker, men att det 

påverkade henne negativt. Hon gick in i det här projektet med tanken att gå till repen, göra sitt 

jobb och inte behöva ta massor av beslut. Det har jag inte fattat, men det kändes jättebra att 

hon var så ärlig.  

 

Efter den här känslostormen kände jag mig ledsen och vilsen, och visst inte längre hur jag 

skulle bete mig. Eftersom folk påverkades starkt av mitt beteende, så är var det lätt att trycka 

ned mig själv och få dålig självkänsla. Jag kände att jag borde rycka upp mig själv, och försöka 

se känslostormen som en utmaning och ett tillfälle att lära mig, men just då fanns inte så 

mycket lust eller ork.  

 

På ett av mina handledarmöten bestämde jag och min handledare att jag ska börja ha en 

poäng med varje rep, för att underlätta för mig och andra. Vi kom också fram till att jag skulle 

börja försöka gå in mer i min projektledarroll så att allt inte känns så emotionellt jobbigt.  

 

Dagen efter var min sånglärare Anna Wedin med på bandrepet för att ge oss lite tips om hur vi 

kunde tänka för att komma framåt i projektet, och det blev jag jätte nervös över.  Jag ville att 

allt skulle låta perfekt, vara en bra projektledare genom att inte stressa och vara rak. Men det 

ledde bara till att repet inte alls gick bra.  Vi hade en diskussion efter och jag sa att jag tyckte 
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att det var så svårt att vara projektledare och hålla koll på både musiken, texterna och lyssna 

på vad de andra i bandet gör.  Anna Wedin sa alla i bandet ska ta ansvar för sin egen insats, för 

det kunde jag inte göra åt dem. Hon sa att när jag väl är i artistrollen så är jag ju inte 

projektledare. En bandmedlem sa att jag kunde se bandet som en kudde som jag kan luta mig  

 

emot, och först när det är konsert så är det dags för mig glömma allt för att helt gå in i 

musiken. En annan av bandmedlemmarna sa att jag normalt släpper loss, och att jag är väldigt 

medveten om hur musiken ska låta. Hon menade på att jag borde försöka lita på att jag vet det, 

även fast alla bandmedlemmar inte är där. Hon sa att jag blir stressad för att alla 

bandmedlemmar inte är där, och att då låter det inte som det brukar låta eller som jag vill att 

det ska göra. 

  

Efter det repet kom jag på ett nytt sätt att jobba med repetitionerna, nämligen att spela in 

varje gång vi övar, skicka ut det till alla så att de själva hör vad de behöver öva på. Det här 

sättet kändes bra för min självkänsla också för att jag då slapp tjata på folk att de behöver öva 

för gott resultat. 

 

 

Dagen före min konsert så förberedde vi scenen, och jag var en av få som var där. De flesta i 

mitt band hade gått hem, och det gav upphov till en stor frustration för att jag kände mig 

övergiven En av mina bandmedlemmar var väldigt trött och hungrig, och blev irriterad på mig 

och min frustration. Men hon förstod också hur jag kände mig och sa att jag borde ha en 

handledare på plats som kunde hjälpa mig med att sätta upp saker, eller i alla fall ge feedback. 

En av ljudteknikerna tröstade mig, och till slut kändes det bättre. Ett slutresultat började ta  

form, en helhet började synas, det lugnade mig mycket och jag kände mig åter pepp. 

 

När konserten var över bubblade en mängd olika känslor upp. Jag kände mig rörd, helt upp- 

och ned och allt bara snurrade. Publiken kom fram och gav fantastiska komplimanger, och 

många hade tydligen gråtit för att jag hade lyckats beröra dem. Jag fick kommentarer som: du 

är född stjärna, du kan omöjligt lämna någon oberörd, du är inspiration, konserten var 

jättebra, vilka musiker som helst skulle bli avundsjuka etc. Jag kunde inte ta in alla 

komplimanger, det blev för mycket på en och samma gång. Men jag kände mig hög av lycka 

resten av kvällen, och det var svårt för mig att förstå att jag verkligen hade genomfört det här 
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projektet. Veckan som följde kände jag mig helt slut, väldigt rörd över alla fina komplimanger, 

grät en del, var snurrig och kände mig tom. Jag orkade inte prata med någon och insåg till sist 

hur slutkörd jag verkligen var.  Jag hade lagt ned hela min själ i projektet.19 

  

6.3 INTERVJUERNA 

6.3.1 Om konflikter mellan artist- och projektledar-/producentrollen 
 

Respondent 1 

Eftersom respondent 1 är chef för ett skivbolag som producerar både henne och andra 

artister, så måste hon se till vad som strategiskt är bäst för skivförsäljningen.  Som producent 

tjänar hon i längden på att bortse från att hon som artist vill släppa en ny skiva, och i stället 

låta den artist hon producerar åt släppa skiva först. Det gäller att kunna titta på sig själv med 

ett utifrånperspektiv, tänka ett steg längre och våga förkasta sina egna idéer för att börja om 

på nytt. Det gör hon till exempel genom att sitta på möten och prata om sig själv som om att 

hon inte vore där.20 

 

Respondent 2: 

Hon känner att det är svårt att vara både artist och projektledare under samma tidsperiod, 

och att eftersom hon ofta tänker på allting samtidigt, både organisation och kreativitet, så blir 

det rörigt i huvudet. Det har varit svårt för henne att hoppa från projektledarbiten till att två 

sekunder senare bli artist, för att det inte har funnits tillräckligt med tid att verkligen komma 

in i rollen. Hon tror att det underlättar om det finns tydliga skiftningar i vilken roll hon är i.21 

 

 

                                                 
19 Engkvist, B. (2011). Utdrag från loggdagboken. Skriven mellan 21/1-2011 till 22/4. 
20 Intervju med respondent 1, låtskrivare, artist och producent (2011-04-11). 
21 Intervju med respondent 2, låtskrivare, artist och producent (2011-05-01). 
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 6.3.2 Om att hantera jobbiga känslor: 
 

Respondent 1: 

Tricket är att inte bli bitter trots en jobbig situation, utan leva ut känslorna hemma och inte 

låta dem gro, för att man då blir en bitter människa. Det gäller att hålla huvudet ovanför 

vattenytan, för då är det lättare att överleva jobbiga känslor.22 

 

Respondent 2: 

När konflikten blir för stor och inte går att lösa så är det viktigt för Sandra att släppa projektet 

ett litet tag och göra något helt annat. Hon tror att det är bra att låta ett projekt ha sin gång i 

början och känna sig för. Respondent 2 har en grundkänsla för projektet som också är till hjälp 

om fokus tappas. Då kan hon vila lite i den känslan för att hitta tillbaka till varför hon gör 

projektet. Strukturera upp den konstnärliga biten är också ett hjälpmedel för henne. I sitt 

nuvarande projekt känner hon att en allt för tydlig bild av ett projekt skulle ha försvårat 

skapandeprocessen. Det viktiga har varit att gå in i en konstnärlig process som hon 

tillsammans med projektmedlemmarna kunde hjälpa till att utveckla.23 

 

6.3.3 Om positiva och negativa aspekter att vara i de båda rollerna samtidigt: 
 

Respondent 2 tycker det positiva med att både vara artist och projektledare samtidigt är att 

eftersom hon gör allting själv, kan hon ofta göra det på sitt sätt. Det negativa är att 

arbetsbelastningen är hög eftersom hon måste hålla koll på projektets alla bitar, och det tar 

mycket energi.24 Tyvärr kan jag inte redovisa för hur respondent 2 ser på den här punkten 

eftersom jag själv inte gjorde intervjun. Därmed ställdes aldrig just den här frågan. 

 

6.3.4 Om att genomgå olika känslofaser i ett projekt: 
 

                                                 
22 Intervju med respondent 1, låtskrivare, artist och producent (2011-04-11). 
23 Intervju med respondent 2, låtskrivare, artist och producent (2011-05-01). 
24

 Ibid. 
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Respondent ett ställdes aldrig den här frågan, därför redovisas inte heller något svar. 

Respondent 2: 

I sitt senaste projekt, vilket fortfarande inte är klart, var hon väldigt energisk och drivande 

precis i början.  Det följdes av en lång period av genomförande vilket innebar stor frustration 

och förvirring med stora upp- och nedgångar där hon ibland kände att hon bara ville lägga ned 

projektet. Respondenten säger att många brukar känna sig en tomhetskänsla efter ett projekts 

slut, men för henne handlar det mest om en känsla av tillfredsställelse.25 

 
 

 

 

7. DISKUSSION OCH ANALYS 

I den här delen analyseras och diskuteras resultatet av mitt arbete och loggdagboken. Jag gör en 

jämförelse mellan de olika intervjusvaren med mina egna upplevelser, använder teorin på mitt resultat av 

de känslor som kan uppstå i en kreativ process och redovisar vad jag har lärt mig. Till slut diskuteras hur 

mitt resultat kan komplettera tidigare forskning och så ges förslag på nya sätt att forska vidare i ämnet.  

 

7.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGAN 

Vilka konflikter kan uppstå när en och samma person måste axla rollen som både artist och 

projektledare i ett kreativt projekt? 

Jag tror svaret är individuellt eftersom alla människor är olika, därför är det svar jag ger här 

min version, och inte en sanning. För mig har många inre konflikter blivit till yttre konflikter, 

och påverkat både mig och mina bandmedlemmar. Den tydligaste konflikten som uppstod var 

att jag hade stora svårigheter att skärma av mina personliga känslor från mina professionella 

roller som artist och producent.  Jag tenderade hela tiden att ta saker för personligt genom att 

till exempel gråta inför bandmedlemmarna, och det tror jag gav ett intryck av 

oprofessionalitet. Jag tror att det kändes så svårt att inte ta saker för personligt när projektet 

                                                 
25

 Ibid. 
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var mitt eget.  

En annan konflikt var svårigheten att skilja mina båda roller som artist och projektledare åt 

genom att jag var tvungen att hoppa snabbt mellan dessa roller. Ett exempel på det är när vi 

hade bandrep. Först var jag projektledare där jag instruerade alla vad de skulle göra under 

repet, och två sekunder senare klev jag in i artistrollen för att sjunga. Det ledde till att jag ofta 

var i de båda rollerna samtidigt. En tredje konflikt handlade om att jag och mina 

bandmedlemmar inte alltid hade samma syn på hur vi skulle arbeta mot målet. Till exempel så 

hände det ett flertal gånger att en bandmedlem inte dök upp och inte ens bad om ursäkt för 

det. Min ambition om att träffas några gånger extra och repa krockade med de andra i bandet. 

Dels hade de inte hade den tiden och dels för att de inte kände lika stor oro inför att klara av 

målet för att de var mer rutinerade än mig.  

Nedan följer en analys av forskningsfrågan och delfrågorna vilka är till för att försöka få ett 

djupare och mer trovärdigt perspektiv på mitt forskningsområde. 

 

7.2 JÄMFÖRANDE ANALYS AV INTERVJUSVAREN OCH EGNA ERFARENHETER 

7.2.1 Konflikter mellan artist- och producent-/ projektledarrollen 
 

Respondent 1 kan ta ett steg utanför sig själv och se vad som är strategiskt bäst för framtiden, 

till exempel så kan hon på möten sitta och prata om sig själv som om att hon inte är där. Hon 

har lätt att förkasta sina egna idéer och börja om på nytt. Respondent 2 känner att det är svårt 

att vara både artist och projektledare på samma gång för att hon tänker på allt samtidigt och 

har svårt att hålla isär allt vad som ska göras. Det är komplicerat för henne att hoppa från den 

ena rollen till den andra för att snabbt komma in i det hon ska göra, men hon tror att det 

underlättar om varje sak kan göras för sig i olika etapper.  

För egen del har det varit svårt att skilja på de olika rollerna, speciellt när vi hade band rep, 

eftersom jag ena sekunden var projektledare, alltså bestämde hur vi skulle göra med saker, för 

att två sekunder senare hoppa in i artistrollen genom sjunga. Det var väldigt stressande 

eftersom jag också tänkte på allt samtidigt precis som respondent 2. Jag skrev i min 

loggdagbok att efter ett handledningsmöte skulle jag försöka se projektledarrollen som just en 
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roll, för att lättare kunna distansera mig från jobbiga känslor och inte ta saker så personligt. På 

en av mina sånglektioner fick jag ett jättebra tips om att försöka lära mig skilja på vad som är 

privat och vad som är personligt.  Och det tror jag respondent 1 kan, eftersom hon se sig själv 

utifrån, prata om sig själv på möten som om hon inte ens är där.  

Jag skrev i min loggdagbok att en av projektmedlemmarna kände av min stress. Det tror alla 

jag gånger att det beror på att min svårighet att ha lite distans till mig själv, och att jag gick 

över från att vara personlig till privat. Det kan ju naturligtvis vara så att den där stressen är 

något som finns där oavsett om jag är bra på att se mig själv utifrån, och att den här 

projektmedlemmen är lättpåverkad av stress själv.   

Om jag bara skulle vara artist eller bara projektledare så skulle det nog ha varit mycket lättare, 

eller i alla fall lättare, att hantera projektet. Stressnivån skulle nog ha varit lägre, fokus skulle 

ligga på en roll och där av skulle det ha varit lite mindre att tänka på och göra. Eller så skulle 

det ha varit lika mycket ändå, men lättare att koncentrera mig för att jag är en sådan person. 

När det blir för många olika saker att göra låser jag bara mig själv och gör ingenting, eller så 

blir allt lite halvdant gjort. Kvalitén på mitt arbete skulle antagligen ha varit högre och 

förmodligen skulle det skapa en lättsammare gruppkänsla. Jag kommer säkert kunna lära mig 

att ha lite distans till personen Boel och bara vara artisten eller projektledaren Boel, men det 

tar nog lite tid.  Jag är medveten om att det är svårt att jämföra mig själv med andra, eftersom 

alla är olika och har olika stora erfarenheter, men det är också bra eftersom jag då kan lära mig 

nya saker. 

 

 7.2.2 Om att hantera jobbiga känslor 
 

Respondent 1 menar på att tricket är att inte bli bitter trots en jobbig situation, utan leva ut 

känslorna hemma och inte låta dem gro. Annars är risken att bitterheten stannar kvar. Det gäller att 

hålla huvudet ovanför vattenytan, för då är det lättare att överleva jobbiga känslor. När konflikten 

blir för stor och inte går att lösa så är det viktigt för respondent 2 att släppa projektet ett litet 

tag och göra något helt annat. Hon har en grundkänsla för projektet som också är till hjälp om 

fokus tappas. Då kan hon vila lite i den känslan för att hitta tillbaka till varför hon gör 

projektet.  Respondent 2 tror också att det är bra att låta ett projekt ha sin gång i början och 

känna sig för.  I sitt nuvarande projekt känner hon att en allt för tydlig bild av ett projekt skulle 
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ha försvårat skapandeprocessen. Det viktiga har varit att vara i en konstnärlig process som 

hon tillsammans med projektmedlemmarna har kunnat hjälpa till att utveckla.  

Jag har svårt att släppa jobbiga känslor vilket många gånger har tagit extremt mycket energi. I 

loggdagboken skrev jag att: En av bandmedlemmarna hade varit frånvarande några 

repetitioner men av giltiga anledningar. Men den här gången hade hon bara glömt bort repet, 

och det satte igång en stor frustration. Jag minns att jag tidigare samma dag när vi hade repet, 

hade blivit så frustrerad att jag grät och att det tog tjugo minuter för mig att varva ned. Jag 

skällde ut henne i ett annat rum, men lät sedan mina negativa känslor gå ut över repet, och det 

gick verkligen inte bra. Visserligen är det väldigt respektlöst att inte komma till ett rep, men 

en mer rutinerad projektledare skulle nog ha skakat av sig de negativa känslorna rätt snabbt. 

Under projektet hade jag en väldigt tydlig bild av vad jag ville med projektet, och det kan ha 

försvårat skapandeprocessen för att fantasin inte skulle få lika stort spelrum. 

Ett tydligt exempel på det är när min sånglärare var med under ett rep för att ge oss lite 

feedback på vad vi kunde förbättra musikaliskt och tekniskt. Jag blev väldigt nervös och  

resultatet blev därefter, alltså inte alls bra.  Jag ville att allt skulle låta perfekt och hade stora 

krav på mig själv att vara en bra projektledare genom att inte stressa och vara rak. Jag tror i 

efterhand att jag nog ville bevisa för min sånglärare att jag kunde vara lugn eftersom jag oftast 

inte är det. Vi hade en liten diskussion mot slutet av repet där jag delade med mig av mina 

tankar kring frustrationen att vara projektledare och hålla koll på allt (musiken, texten, lyssna 

i de andra i bandet etc.). Då sa min sånglärare att alla i bandet ska ta ansvar för sin egen insats, 

det kan jag inte göra åt dem. Hon sa också att jag kan tänka på att när jag väl är i artistrollen så 

är jag ju inte projektledare.  En bandmedlem föreslog att bandet kan ses som en kudde som jag 

kan luta mig emot. Jag tolkar tanken om kudden att luta sig emot som att låta den kreativa 

processen ha sin gång.  

 En annan av bandmedlemmarna sa att jag normalt släpper loss på repen, och att jag är väldigt 

medveten om hur låtarna ska låta. Därför ska jag försöka lita på att jag vet det, även fast alla 

bandmedlemmar inte är där. Hon sa att jag blir stressad för att alla bandmedlemmar inte är 

där, och att då låter det inte som det brukar låta eller som jag vill att det ska göra. Och det är ju 

precis vad respondent 2 säger angående att en allt för tydlig bild av ett projekt kan försvåra 

skapandeprocessen. Hon känner att det viktiga i sitt nuvarande projekt har varit att anamma 
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en konstnärlig process som hon tillsammans med projektmedlemmarna kunde hjälpa till att 

utveckla. 

 

7.2.3 Om positiva och negativa aspekter att vara i de båda rollerna samtidigt 

Respondent 2 tycker det positiva med att både vara artist och projektledare samtidigt är att 

eftersom hon gör allting själv, kan hon ofta göra det på sitt sätt. Det negativa är att 

arbetsbelastningen är hög eftersom hon måste hålla koll på projektets alla bitar, och det tar 

mycket energi. För mig har det negativa varit just att ha två roller samtidigt, för att jag har haft 

svårt att skilja på rollerna, och att det blir för mycket att hålla koll på projektets alla delar. Som 

nämnt ovan kände jag under det lärarledda repet att det var så svårt att vara projektledare och 

hålla koll på allt (musiken, texten, lyssna i de andra i bandet etc.). Jag skrev inte det i 

loggdagboken, men minns att just det repet skapade stor frustration och olust. Många nätter 

av dålig sömn på grund av funderingar var en stor energitjuv, i loggdagboken skrev jag bl.a. att 

” Ett antal frågor och tankar dök upp på natten i mitt huvud”. Och så där var det ofta. 

 Respondent 2 känner att kreativiteten blir lidande för att hon måste ha koll på allt annat, där 

organisationsbiten, logistiken och planeringen har tagit över.  Så kände jag också, i 

loggdagboken skrev jag att ” Insåg att jag har jobbat med allt annat utom att öva låtar och 

försöka lära mig texterna utantill och komma på vad jag vill säga med dem. Jag har dock en spärr 

och har lite svårt att känna inspiration till att öva”.  Det positiva för mig med att vara i de båda 

rollerna samtidigt har varit att jag, precis som respondent 2, har fått göra saker på mitt sätt 

(med undantag för exempelvis de som filmade min konsert skulle ställa sina kameror i 

konsertlokalen).  Jag vet att jag var så stolt över att konsertprojektet något som jag gjorde 

nästan helt själv med hjälp av handledning, sånglektioner, vänskapligt stöd. Jag fick den känsla 

jag ville ha på affischen, bestämde hur musiken skulle arrangeras etc. 

 

 

7.2.4 Om att genomgå olika känslofaser i ett projekt 
 

Eftersom alla människor är olika, så väljer jag att redovisa två exempel på hur vilka känslor 

som kan genomgås i ett kreativt projekt. Så här har känslofaserna i respondent 2 nuvarande 
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projekt sett ut (med inspiration från Bengt Renanders bok om kreativitetens känslor):  

 

Akt 1: Förberedelsefasen-  Energisk, drivande, snabb och högt självförtroende med 

tankar att allt går att fixa. 

Akt 2: Genomförandefasen- Stor frustration, förvirring och en emotionell berg- och 

dalbana. Uppgivenhet med tankar på att lägga ned projektet. 

Akt 3: Efter genomförandefasen- Tillfredsställelse26 

 

Så här har mina känslofaser sett ut (med inspiration från Bengt Renanders bok om 

kreativitetens känslor): 

Akt 1: Förberedelsefasen: Längtan, glädje, oro 

Akt 2: Genomförandefasen: Entusiasm, rädsla, stress, lättnad, frustration, nedstämdhet, 

lust och där efter en emotionell berg- och dalabana 

Akt 3: Efter genomförandefasen: Energisk, glädje, förvirring, tomhet, ilska, frid. 27 

Den starkaste känslan var överlag frustration, för att när allt för mycket känslor uppdagades 

på en och samma gång gick situationen inte längre att hantera. Så klart var det en berg- och 

dalbana av olika känslor mest hela tiden, speciellt i fasen fram till själva konsertdagen. Men jag 

tröstar mig med att det här var första gången som jag hade en egen konsert, och att det är 

svårt att veta vilket arbetssätt som passar en bäst då. Bengt Renander skriver att frustration 

kan förstås genom att få svar på dessa frågor:   

Hur förhåller jag mig till mig själv?      

Hur förhåller jag mig till andra?28 

                                                 
26

 Renander, B. (2003). Himmel-Helvete tur och retur. En bok om kreativitetens känslor. Smedjebacken: 
ScandeBook AB.s. 21. 
27

 Ibid. 
28

 Renander, B. (2003). Himmel-Helvete tur och retur. En bok om kreativitetens känslor. Smedjebacken: 

ScandeBook AB.s. 76. 
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Jag vet inte vad mina svar skulle bli i efterhand, men antagligen visste jag inte riktigt hur jag 

skulle förhålla mig till mig själv och till andra på grund av att jag saknade tydlighet från dem 

och mig själv. Där av kände jag en stor frustration. Jag funderade mycket över mitt eget 

beteende gentemot gruppen, bland annat var jag orolig över om jag hade för höga krav på 

mina bandmedlemmar. Detta grundade sig på att jag ofta visade vad jag kände, och det 

påverkade vissa gruppmedlemmar. 

 

7.3 TEORIERNAS RELEVANS FÖR MITT PROJEKTARBETE 

7.3.1 Den kreativa processens känslofaser 
 

Jag tycker att Bengt Renanders bok om den kreativa processen och dess känslor är bra, men 

att endast tolv känslor skulle genomgås av en person29 tror jag inte på. Min tanke är att alla 

människor är som sagt olika beroende på personlighet och erfarenhet, och därför kan det 

finnas fler eller färre än dessa tolv känslor.  Respondent 2 känner ju till exempel sig mest 

tillfredsställd efter ett projekts slut, medan jag kände tomhet.  Men i vissa andra projekt har 

jag till exempel inte känt entusiasm som första känsla i idéstadiet, utan snarare en frustration 

för att jag inte har vetat hur jag ska börja. Bengt Renander säger att entusiasmen för med sig 

en personlig utveckling och ökad självkännedom. Ökad självkännedom kan till exempel vara 

att komma underfund med vilka roller som axlar en, som till exempel kamrat-, artist- och/eller 

projektledarrollen. Men min självkännedom har faktiskt ökat i genomförande fasen och 

framför allt efter projektets slut. Jag visste så klart vad jag hade för roller i mitt projekt, vilket 

jag också diskuterade med en av mina handledare. Men det var lättare sagt än gjort och 

innebar att jag glömde ofta att jag var i dessa roller. Om jag hade funderat mer över hur mina 

olika roller hade funderat tillsammans, så hade kanske mitt kreativa arbete underlättats. Men 

det menar jag att jag kanske kunde bortse från min kamratroll när jag ledde bandrepen, och 

bara fokusera på min projektledarroll. 

                                                 
29

 Renander, B. (2003). Himmel-Helvete tur och retur. En bok om kreativitetens känslor. Smedjebacken:  
    ScandeBook AB.s. 162. 
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7.3.2 Konfliktorsaker 

Sigvard Rubenowitz skriver i sin bok om organisationspsykologi och ledarskap att konflikter 

kan orsakas av att projektmedlemmarna inte samma syn på det gemensamma målet och sättet 

att jobba på för att nå målet.30 Jag tycker att hans teori stämmer gällande vissa händelser i 

mitt projekt, men att det finns andra faktorer som också kan spela in, till exempel 

personligheten och förmåga att minnas saker. Vi hade inga stora konflikter i bandet, men vissa 

i gruppen kom försent eller inte alls, vilket visar på att alla inte kommunicerade på samma 

sätt. Det kan så klart vara så att dessa personer hade för mycket annat att göra förutom mitt 

konsertprojekt, och att de därför kom försent. Jag ville ofta öva mer än de andra, men många 

tyckte att det var bättre att inte ha för många rep för att låtarna inte skulle bli uttjatade. 

Eftersom projektet var en examenskonsert och inte en avlönad professionell konsert kan 

bandmedlemmarna ha påverkats av den faktorn med och inte haft lika hög prioriteringsnivå 

som vid en avlönad konsertproduktion.  

 

7.3.3 Olika slags konflikter 
 

Bengt Renander skriver i sin bok att det finns olika slags konflikter, och den variant som jag 

mest träffade på var den inre konflikten.31 Jag slets mellan olika viljor, för att jag ville så 

mycket, men inte klarade av det många gånger. Jag låste mig själv på grund av stress orsakat av 

att jag ville mycket, men att viljan hade olika riktningar. Till exempel skriver jag i 

loggdagboken att ” Jag undrar nu om det är idé att ta med Pite Play, för jag vill ju att konserten 

ska filmas så att folk kan kolla på konserten. Men utformningen och vad som sägs är ännu 

viktigare. Jag vill ha sista ordet och utforma på mitt sätt, ska jag skriva manus till vad en TV-

presentatör ska säga? Det kommer ju bli jättemycket jobb. Funderar lite, men vet inte riktigt”. 

 

 

7.4 DE OLIKA FASERNA I MITT PROJEKT 

                                                 
30

 Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. (3. Rev. Uppl.) Lund: Studentlitteratur.s.237. 
31

 Renander, B. (2003). Himmel-Helvete tur och retur. En bok om kreativitetens känslor. Smedjebacken:  
     ScandeBook AB.s. 37. 



Boel Engkvist 
V0012F Examensarbete MKV Kandidat 

 

 

25 

 

Enligt Bengt Renanders modell om de olika projektfaserna så har mitt projekt sett ut så här:  

  

Akt 1: Eget uppdrag- I november 2010 fick jag idén till det här arbetet 

Akt 2: Idéstadiet- Idén utarbetade jag i en annan universitetskurs och fortsatte bearbeta den 

i min c-arbetes kurs 

Akt 3: Genomförandefasen- Påbörjades i mitten på januari, bland annat mailade jag ett 

affischförslag till tjejen som skulle hjälpa mig att utforma affischen.  

 

 

 

7.5 METODKRITIK 

Jag är relativt nöjd att jag använde den iscensättande metoden, alltså att jag som forskare själv 

blir delaktig i det jag ska studera. För mig var det här en annorlunda och mycket intressant 

metod och passade mig bra, för att den tillåter forskaren att vara personlig. Dess nackdel är att 

forskarrollen kan förväxlas med den privata personen bakom forskningsfasaden, vilket hände 

hela tiden. Jag hade problem att skilja på det som var privat och personligt vilket skapade en 

del emotionella problem.  Det gjorde att jag hade stora svårigheter att hantera jobbiga känslor 

som till exempel frustration. Jag glömde av att reflektera över både den iscensättande och den 

induktiva metoden under majoriteten av konsertarbetet och det kan mycket väl ha påverkat 

rapporten negativt. Förvisso kan jag ändå i efterhand se att jag faktiskt använde metoderna, 

men inte på ett medvetet sätt. Jag menar alltså att min metod del i rapporten inte är lika 

utförlig och förtroendeingivande som den kanske skulle kunna ha blivit om jag var mer 

medveten under konsertproduktionen.  

I min intervju med respondent 2 så finns det en klar problematik. Det är att hon har tilldelats 

alldeles för många roller som forskare, respondent och projektmedlem. Det innebär att 

rapportens och min forskarrolls trovärdighet skulle kunna sjunka och förvirra läsaren. Mina 

intervjusvar är bra, men jag borde ha intervjuat respondent 1 själv, eller utformat egna frågor. 

För de frågor jag ställde till respondent 2 var några fler än de som respondent 1 fick svara på. 
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Därmed fattas en del information som gör att resultatet ska bli riktigt tillförlitligt. Men trots 

det så känner jag att resultatet är tillförlitligt, för att jag har fått svar på de flesta av mina 

frågor. 

Jag känner att mitt loggdagboksskrivande gagnade resultatet av rapporten, för att det är ett 

ärligt och personligt sätt att redovisa en arbetsprocess. Det hade inte varit lika enkelt att 

komma ihåg hur jag kände i olika situationer om jag inte hade antecknat ned dessa. Därför var 

denna metod nödvändig. 

Dessutom borde jag ha tagit till mer tid till rapportskrivning, eftersom jag känner att jag har 

stressat under arbetets gång och då har riskerat att missa viktiga detaljer. I efterhand märker 

jag de otroligt höga krav jag har haft på mig själv. Mina många funderingar om jag var 

tillräcklig och så vidare är också ett exempel på det.  

 

Jag är däremot väldigt nöjd med konsertresultatet för att feedbacken har varit fantastiskt fin, 

där några i publiken blev så berörda att de grät. Någon vecka efter konserten fick jag dessutom 

ett erbjudande om en konsertspelning.  Min forskningsfråga tycker jag också är bra, för den 

berör ett område som verkligen intresserar mig och något som andra också kan känna igen sig 

i och lära sig mer av.  En sak som jag hade behövt är en musikalisk handledning, för att väldigt 

mycket av mina problem handlade om musiken. För trots att den ena av mina handledare var 

super, så kände jag för lite stöd rent musikaliskt från henne. Jag tog min sånglärare Anna 

Wedin till hjälp, men egentligen skulle jag nog ha tagit upp det där tidigare, men det är värt att 

tänka på tills nästa gång. Är det ett musikprojekt som görs så är det logiskt att få musikalisk 

handledning av någon som besitter kunskaper om ämnet och konsertproduktion.  

 

 

7.6 HUR RESULTATET KAN KOMPLETTERA TIDIGARE FORSKNING 

Jag anser att min forskning kan visa en ny gren av den iscensättande metoden, för att mina 

känslor och upplevelser är mina egna och därför individuella. Det är ingen som kan komma 

och säga att ”det här är fel”, och du har inte bidragit något till forskningen. För mitt bidrag är 

att vara mig själv till viss del, men i rollen som artist och projektledare, och därför blir den här 

rapporten unik.  
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Förslag på ett fjärde steg i Bengt Renanders modell om olika känslostadier i en kreativ 

process: 

Första akten- Uppdraget: Längtan, upphetsning, tvekan och tomhet. 

Andra akten- Idéstadiet: Entusiasm, frustration, rädsla, ångest och lust. 

Tredje akten- Genomförandet: Glädje, ilska och frid.   

Fjärde akten-  Efterbearbetning: Efter ett projekts slut skapas ett virrvarr av olika känslor, 

och är en minst lika viktig fas som de andra. De känslor som genomgås är: Entusiasm, 

förvirring, tomhet, ilska, frid. 

 

 

7.7 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Forskaren genomgå ungefär samma process som jag har gjort genom att vara i två roller 

samtidigt. Då kan denne dels följa sin resa i den kreativa processens känslofaser, jämföra sitt 

resultat med Bengt Renanders modell och dessutom använda mitt förslag på en fjärde fas, vad 

som händer inombords efter att projekt är genomfört. Konflikthantering, rollfördelningar, 

eller gruppsykologi kan vara intressanta utgångspunkter.   

Ett annat förslag är att forskaren först undersöker hur det är att axla de två rollerna som artist 

och projektledare samtidigt sedan se på hur det är att ha en roll i taget.  Eftersom det är stora 

ämnesområden som nog kan tänkas ta en del tid så är mitt förslag att forskaren gör den första 

undersökningen i form av b-arbete följt av i form av ett arbete på c-nivå, och till sist jämföra 

dessa resultat med varandra. Frågor att ställa sig kan vara: Hur påverkas projektarbetet och 

dess medlemmar, blir resultatet annorlunda när jag bara är i en roll jämfört med två roller 

samtidigt?  

8. AVSLUTANDE ORD OCH FÖRFATTARENS TACK 
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Mitt mål nåddes dels genom att jag satte upp en egen konsert med låtar som speglar olika 

delar av mitt liv. Dels har jag fått ett svar på min forskningsfråga och kommit på ett nytt förslag 

för vidare forskning. Vägen fram till min konsert har varit fylld av hjärta och smärta men har 

faktiskt varit bland det roligaste jag någonsin varit med om. Projektet varit enormt utmanande 

men lärorikt, för att jag har lärt mig vara tydligare gentemot andra och mig själv, lärt mig att 

planera ett projekt och ro det i hamn. Men framför allt har det gett mig nya vänner, gett mig 

insikt i nya delar av min personlighet och i yrket som artist och projektledare, dess för- och 

nackdelar.  Jag har inte alls blivit avskräckt, utan snarare blivit sugen på att fortsätta jobba 

med musik, men kanske att jag bara tar på mig artistrollen nästa gång. Det är trots allt 

framförandet av musiken som ligger mig närmast hjärtat. Jag vill tacka mina båda handledare 

Johanna Blylod och Seppo Luoma-Keturi för allt stöd när jag många gånger var nära att ge upp. 

Ett stort tack vill jag även rikta till mitt min sånglärare Anna Wedin som kommit med många 

användbara tips.  Tack till mina respondenter som ställde upp på intervjuer när tiden var 

knapp. Jag är djupt tacksam för mitt underbara kreativa kompband, produktionsteamet 

bestående av tv-team, ljud- och ljustekniker och Studio Acusticum i Piteå vid Luleå tekniska 

universitet för utlåning av konsertlokalen Black Box samt Lindy Boström för tillgång till 

replokaler och Studentservice i Piteå för utlåning av diverse utrustning.  Jag är väldigt glad att 

alla mina vänner har funnits till för mig i många oroliga stunder, speciellt Elin Blom. Till slut 

vill jag också tacka mina föräldrar för att jag har blivit uppfostrad med kärlek och musik.  
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Intervju med respondent 2, låtskrivare, artist och producent (2011-05-01). 

Intervjuerna finns att lyssna på begäran.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bilagor 

10.1 Konsertaffisch 
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10.2 Loggdagboken 
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28/2. Hade band rep, men alla kom inte. Trots det gick allt bra, och alla i bandet stöttar mig 

känns det som. Glömde boka mikrofon, men fick låna en av en kompis. Kände dock 

skuldkänslor för att jag kanske inte har varit tillräckligt fokuserad på det jag gör för att jag 

glömde boka mikrofon, men det är ju bara en liten bagatell. 

 

2/3. Fick svar hon som ska göra min affisch om hur hon ser på affischen, och fick länkar till 

olika sidor med olika slags stilar (rent designmässigt). Var sjuk så orkade inte kolla närmare 

på dessa länkar. Men det kändes bra att hon gav flera konkreta tips på hur hon tänker sig att 

affischen kan göras och resultatet av det. Bland annat gav hon förslag på att hon kan fota mig i 

någon gammaldags bar liknande miljö, lite New Orleanslikt. Och leka vidare själv.  

 

6/3. Mailade tillbaka till henne och gav respons på det hon skrev, se ovan. Vi bestämde till slut 

för att vi ska ses vid 15 på fredag på kåren för att prata mer. Kändes spännande, men också 

stressigt för att hur ska hon hinna med att göra affischen, fota mig och om vi tillsammans ska 

komma fram till lämplig text på affischen? Blir lite rörigt i huvudet. Mailade också till Pite 

Play-ansvarige för att kolla om de kan ställa upp och filma mig och om det finns tillräckligt 

med folk som kan ställa upp. Det finns det, men han skrev också så här: dock har Pite Play haft 

stormöte förra veckan och det är lite nya regler när det kommer till sända konsert, först och 

främst måste det finnas någon som påar bandet och hälsar tittarna välkomna sen måste det 

vara ett inslag med i sändning till exempel förberedelser inför konserten. Sen måste tv vara 

med och bestämma scenuppbyggnad och ljussättning. Om du känner att du kan gå med på det 

så är vi redo att filma och sända! Jag undrar nu om det är idé att ta med Pite Play, för jag vill ju 

att konserten ska filmas så att folk kan kolla på konserten. Men utformningen och vad som 

sägs är ännu viktigare. Jag vill ha sista ordet och utforma på mitt sätt, ska jag skriva manus till 

vad en TV-presentatör ska säga? Det kommer ju bli jättemycket jobb. Funderar lite, men vet 

inte riktigt.... 

 

 

15/3. En av gruppmedlemmarna hade glömt bort stämrepet, så jag fick ringa till henne. Hon 

var på ett annat rep, inte ens en skolgrej. Hon kom efter en liten stund, men jag hade hunnit 

blivit ledsen och grät, och tyckte att hela grejen med att glömma bort ett rep (där andra 

drabbas av det och vi inte kan köra alls) och inte ens be om ursäkt för det är respektlöst. Jag 

skötte väl inte situationen så bra heller genom att det tog lång tid för mig att lugna ned mig.  
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Hon har varit borta två gånger innan, fast då fanns det anledningar till det, så det är ok, men 

bägaren rann över den här gången. På natten kunde jag inte sova, och kände mig riktigt 

frustrerad, till och med så frustrerad att jag ville hoppa av allt. Jag kände i huvud taget att jag 

inte vet om folk ens tycker att det är roligt att vara med för att alla har så mycket utöver 

konserten. Men har man sagt att man ska vara med så är det så. Ett antal frågor och tankar dök 

upp på natten i mitt huvud: 

Har jag för höga krav på gruppen? 

Tar jag inte mig själv på allvar? 

Hur ska jag planera resterande rep så att alla låtar verkligen sitter och att vi förmedlar en 

känsla? 

När vet jag om vi har ett sound? 

Hur ska jag hantera bandmedlemmen om hon upprepar samma sak? 

 

Det är ju ingen Globen konsert vi ska ha, men jag vill inte bara att låtarna sitter, utan att vi är 

så pass säkra att vi kan göra låtarna med känsla. Jag vill i fortsättningen att folk ger mig tydlig 

respons (förutsatt att jag också är tydlig, men då får folk säga ifrån i fall de inte känner så), 

verkligen lyssnar in sig på låtarna på fritiden (så att vi når dit vi vill), kollar att de har rätt 

utrustning med, kommer i tid och hör av sig om de inte kan komma. Och respekterar dessa 

krav, för min skull! Jag behöver mer tid än de, för att de är musiker, men det kanske framgår. 

Jag vet inte vad folk tänker, för att de inte säger nåt, och det är också frustrerande för mig. 

 

16/3. Kände mig orolig och opepp inför projektet. Pratade först med en annan gruppmedlem. 

Det kom fram att hon känner att jag stressar hela gruppen (hon har inte hört det av någon 

annan, men känner så), och att hon är så inkännande att hon börjar känna som mig. Tyvärr 

kan jag inte göra något åt det, men det var väldigt sårande att höra en sådan sak, även om den 

är sann. Jag försöker, men jag kan inte alltid styra mig själv. Hon kände också att jag har tryckt 

på lite väl mycket, och till exempel sagt: vi måste repa, boka in massor nu. Jag har tydligen (och 

det kan jag hålla med om), vänt mig mycket till henne när jag undrar saker, och hon gick in i 

det här projektet med tanken att ”nu går jag till repen, gör det jag ska och bestämmer inget”. 

Det har jag inte fattat, men jättebra att hon är så ärlig, och kan tänka på det nu. Jag kan förstå 

att allt detta känns stressande för henne, men jag är osäker. Hennes känsla bygger på någon 

sorts allmän irritation över mig just nu, så jag ska ta en liten paus från henne för att förebygga 
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eventuell osämja. Hon känner även sig överkörd, och det är ju en hemsk känsla. Hon menar väl, 

men jag vet inte hur jag ska bete mig längre och vet inte hur mycket jag orkar med vad det 

gäller att förklara och vara på vakt inför mitt beteende. Hon föreslog i alla fall ett antal 

konkreta tips hur jag kan jobba. 

 

Få musikalisk handledning, antingen från min handledare om hon känner att hon vet hur jag 

kan jobba med låtarna för att få en musikalisk helhet och hur jag ska göra för att få allt att låta 

som jag vill, eller från någon annan som har koll. För min skull för då behöver jag inte fråga 

gruppen hela tiden, vilket jag faktiskt gör. Jag kan också ta hjälp av min studiehjälp, men hon 

är dansare och inte musiker. Dessutom upplyste hon mig om att jag på repen säger: ”Kan vi 

köra låten i från den här textraden”? Och eftersom jag jobbar med musiker som är vana vid 

musiktermer, så blir det krock i kommunikationen där. Vi talar olika språk och folk blir 

förvirrade. Så jag ska försöka tänka på att lära mig lite musiktermer för att underlätta för 

bandet. 

 

Föra en loggbok över låtarna, skriva ned hur många gånger vi har repat varje låt, och vad i 

varje låt som behövs jobba mer med. Även vilka låtar som har stämmor etc. Kanske göra ett 

schema över den resterande tiden kring låtarna, för att få allt att gå ihop. Även våga lita mer på 

att jag tar ett beslut som förhoppningsvis funkar. 

 

Jag pratade också med den bandmedlem som hade varit borta från flera rep och försökte att 

förklara hur jag kände. Tyvärr förmådde jag mig inte att säga som det var, att jag var ledsen 

och stressad över att hon inte kom i tid. Och att det var respektlöst. Hon är så rapp i käften att 

jag blir överargumenterad, och känner att jag inte skulle bli lyssnad på. Hon sa när jag tog upp 

detta att: ja, men det här har vi ju redan pratat om. Men någonstans fick jag i alla fall fram att 

jag behöver tydlighet och att jag vill att folk som är sena hör av sig. Så jag hoppas nu att hon 

har tagit till sig det jag säger. Jag är dock besviken på mig själv att jag inte vågar stå på mig 

med henne. Men hon får allt att låta så självklart och att hon kom försent var en baggis. Det 

känns inte helt ok egentligen, men jag släpper det nu och hoppas på det bästa. 

 

Efter den här känslostormen känner mig ledsen och vilsen, vet inte längre vem jag är och hur 

jag ska bete mig. Speciellt eftersom folk påverkas starkt av mitt beteende, då är det lätt att 

trycka ned sig själv och få dålig självkänsla. Jag vet att jag borde rycka upp mig själv, och se 
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detta som en utmaning och ett tillfälle att lära mig, men just nu har jag inte så mycket lust eller 

ork. Det kommer tillbaka, men är själsligt trött. Om folk fick se in i min hjärna för att kunna 

förstå vad som pågår, men det går ju inte... 

 

Jag har pratat med den ansvariga i Pite Play nu, och vi har bestämt att de ska dokumentera 

hela konserten. De kommer att förinspela då en programledare påar konserten, och det 

kommer att sändas en liten stund innan själva konserten (som är satt till kl. 19.00). Påan 

kommer bara Pite Play-tittarna att kunna se, och det känns väldigt smidigt och bra. För att då 

bryts inte den känslan som jag vill förmedla, och publiken i Black Box störs inte av att någon 

främmande person presenterar allt. För jag vill presentera konserten för Black Box-publiken 

för att det ska kännas som min konsert. Programledaren kommer att nämna att det är mitt C-

arbete, men vad denne ska säga får Pite Play bestämma själva. Deras ansvariga kommer att få 

mailat till sig några punkter som jag vill att de jobbar utifrån, till exempel att konserten ska 

förmedla en intim känsla, kännas amerikanskt underground. 

 

Jag kommer att boka ett möte med alla inblandade (fast ska bandet vara med?) en vecka innan 

konserten för att allt ska kännas så förberett som möjligt. 

 

Övrigt nytt är som sagt att konserten börjar kl. 19.00, att vi ska ha ölservering och att det både 

ska finnas ståplatser (vid runda ståbord) och sittplatser (antingen stolar och/eller soffor). 

Podiet är inte Pite Play så förtjusta i, vet inte om det kan störa kamerorna eller om publiken 

som då sitter där skyms av kamerorna. Jag fick en skiss ritat för mig hur kamerorna kommer 

att stå, ska visa den på vårt möte. Affischen har fått en början. Min affischmakare har fotat mig 

i tisdags och den bild vi valde (båda hade samma favorit bild) känns helt rätt. Hon ska börja 

jobba med affischen i helgen, och lördag klockan 12.00 är min deadline för att ha mailat henne 

textinnehållet till affischen. Detta moment är nästan det som känns mest spännande, men det 

är också ett nytt moment, så säkert därför det känns extra intressant. Jag ska strax ha 

sånglektion också, känns skönt att få lite musikaliskt stöd. Kanske någon som kunde hjälpa 

mig med den musikaliska biten i fall min handledare känner att hon inte behärskar just den?  

 

Kom på en sak från mitt samtal med Anna Wedin, sångläraren. Hon frågade vad jag ville 

förmedla mer konkret på konserten. Och då kom jag på att alla låtarna jag har valt har jag en 

relation med och har haft betydelse i olika delar av mitt liv. Så det är en röd tråd genom 
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konserten tror jag. 

 

18/3. Handledningen kändes bra och konkret, fick bra respons och fick tips. Kom själv fram till 

att jag ska gå in mer i min projektledarroll under repen, så att jag inte tar allt så personligt. 

Föreläsningen idag gav faktiskt inget alls, och så har det känts de senaste gångerna. Vi berättar 

bara hur det går för oss, men jag har inte fått några bra tips om hur jag kan tänka, och jag 

känner mig för tillfället tyvärr ganska ointresserad av vad de andra gör. Jag vill inte gå mer på 

dessa tillfällen om de inte är obligatoriska, och det är ändå så få personer som går på dem. 

Men å andra sidan är dessa tillfällen få, och kanske ger mer än vad jag tror. Men jag känner 

inte någon inspiration i alla fall. 

 

21/3. Hade ett möte med min huvudljudtekniker och en kille som ska ha konsert dagen före 

mig i Black Box. Vi pratade om hur vi skulle kunna samarbeta med scenuppbyggnaden, och 

kom fram till att jag och Peter ska skissa upp hur vi vill att Black Box ska se ut under våra 

konserter, och sen ska vi träffas och jämföra dessa skisser. Det sker nästa vecka. Jag ska skissa 

upp Black Box i morgon före vårt möte. Vi kom också fram till att om det kommer mycket folk 

(min ljudtekniker tror det) så måste vi använda oss av sittpodierna och soffor, men ståbord 

(trots att det är mysigt) får vi skita i för platsutrymmets skull. För att få en mer intim känsla 

ska sittpodierna skjutas fram mot scenen, och jag har mailat Pite Play för att kolla hur mycket 

vi kan skjuta fram dem. Det finns också skärmar som kan ställas upp bakom scenen för att 

skapa djup och förminska känslan av en stor lokal som Black Box. Mötet var super givande, 

och jag är så glad att jag har just den här ljudteknikern, för han är konkret, innovativ och 

positiv. Kontaktade serveringsansvarige på restaurangen Valdinos för att kolla om ölservering 

kan fixas. Men han sa att det är svårt, för att konserten är på en söndag, och det är inte garanti 

att öl och fika säljer nästan slut. Men jag ska i alla fall kontakta honom närmare konserten för 

att se om han ändå skulle kunna fixa något litet. Alternativt är om jag och killen som har 

konsert dagen före mig byter konsertdatum med varandra så att vår konsert blir på en lördag. 

Men det känns rätt krångligt så jag tror kanske att det får vara då. Affischen blev klar, och den 

blev otroligt fin. Jag blev så himla glad och peppad. Min affischmakare har prickat in både 

typsnitt, färger, bildbearbetning och budskap på ett klockrent sätt. Kom på lite senare att jag 

vill ändra lite i texten och förenkla, men det har jag mailat henne om, så hon ska fixa det tills i 

kväll förhoppningsvis. Jag satt och kollade på lite konsertklipp på internet för att få inspiration 

och tips hur jag kan presentera låtarna och mellansnack. Alla artister jag såg var sig själva 
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(men inte privata) och skojade till det. Till exempel så hade en artist glömt hur låten hon 

skulle sjunga gick, men hon skämtade till det vilket gjorde att jag mindes den konserten 

mycket mer. 

 

22/3. Insåg att jag har jobbat med allt annat utom att öva låtar och försöka lära mig texterna 

utantill och komma på vad jag vill säga med dem. Jag har dock en spärr och har lite svårt att 

känna inspiration till att öva. Men det måste jag göra, för annars kommer resultatet inte att bli 

bra. Jag blir lite stressad dock, men inser att det bara är att försöka tills det sitter! 

 

23/3. Rekvisitalistan är klar. Men svårt att veta om det fattas något på den, men sånt 

tillkommer väl hand efter hand. Jag vet inte vem jag ska prata med om hur jag får tillgång till 

allt, men har mailat en i bandet (som går upplevelse med) och frågat. Ölservering är också en 

del av rekvisitan faktiskt, men den vet jag som sagt inte om jag får än. Jag har skrivit en lista 

med rimliga och orimliga krav. Rimliga krav blev många fler än orimliga, men tyder det på att 

jag har för höga krav?? 

 

Rimliga krav: 

 

Passa tider, höra av sig i tid (undantag är akuta saker) om man inte kan komma eller är 

försenad. 

Vara förberedd att sätta igång vid utsatt reptid. Innan repet ska folk: 

Kolla att man har alla kablar, mikrofoner etc. packa upp instrument. Försöka med detta en 

gång i alla fall! 

Alla ska vara med de fyra/tre sista repen! 

Stämsång och komp ska sitta tills v.14, och alla ska veta var de ska spela i låten. 

Alla reptider ska vara bokade fram till repet, sker senast i slutet av v. 13 

Tillåta mig själv att bli stressad och orolig, men försöka ta ett djupt andetag. 

 Ta på mig min projektledarroll så känns det mindre personligt. 

Våga säga ifrån och säga vad som behövs ändras på. 

Kunna låt texterna utantill senast v.13 

Våga vara ärlig och berätta om jag har en dålig dag, men att vi ändå ska repa. 

Att folk tar med sig låtlistorna (repordning) till alla rep. 

Att vi kanske behöver boka in ett extra rep om allt inte låter bra. 
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Orimliga krav: 

 

Att alla kan vara med exakt hela repen alla gånger (eftersom två i gruppen har praktik) 

Att all känsla ska sitta i låtarna redan innan grunden är helt satt  

Att låta exempelvis min frustration gå ut över gruppen om en bandmedlem är 

jobbig/otrevlig. 

Att jag ska behöva tjata på folk att öva och komma i tid, det ska folk fatta själva. 

 

Funderar på i vilken ordning jag ska sätta låtarna. Har fått lite tips av min sånglärare om att 

börja med en rivig låt och avsluta med en rivig låt vi verkligen kan. Inte lägga svårsjungna låtar 

efter varandra och sprida ut låtar vi är osäkra på. Men svårt att ta ett beslut. Men tills 

måndagsrepet ska jag ha tagit ett beslut och skrivit ut en repordningslista till alla, där står 

också känslan varje låt ska förmedla. Känns också svårt att bestämma låtordning för att vi 

eventuellt kommer att ta med en sista låt. Men det får man väl ta eftersom någonstans måste 

man börja. Har börjat skriva på en överblickslista över alla låtar och hur mycket vi har repat 

alla. Ska fortsätta med det i kväll. 

 

24/3. Handledarmötet gick bra, gillar tanken på symmetri på scenen, men utan 

sterilitetskänsla. Jag ska börja ha en poäng med varje rep, för det kommer att underlätta för 

mig och andra. Kändes bra att komma överens om att jag ska försöka gå in mer i min 

projektledarroll så att allt inte känns så emotionellt jobbigt (när det väl känns så). Gillar också 

att vi kom fram till att jag måste peppa mig själv att öva, det är inget som alltid känns kul, men 

för att jag ska kunna utvecklas så måste jag det. Svårt att komma igång med övandet, men jag 

började bara. Det ledde till att jag övade duktigt flera timmar, och lärde mig låtarna på ett 

ungefär, men inte helt utantill. Mitt knep var att verkligen lyssna in texten och att i till exempel 

"hand in my pocket" som det är mycket text i, följer sig orden naturligt efter varandra. En 

händelse leder till en annan liksom. Det gäller att nöta in texterna för mig. Jag gjorde klart 

överblicksschemat över alla rep, och vad vi behöver öva mer på. 

 

27/3. Hade konstant ångest över att jag inte övade varje dag. Framför allt var jag stressad över 

att inte alla rep var inbokade, och att jag inte visste hur vi skulle få ihop allt (eftersom alla inte 

jämt kan komma). Ångesten avtog framåt kvällen, speciellt efter ett samtal med en kompis 
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som jobbar en del med konserter. Hon gav mig tips om att jag måste vara tydlig, att jag ska se 

grupprepen som ett tillfälle att arrangera låtarna och inte ett tillfälle att lära mig låtarna (för 

det gör jag hemma). Andra tips: 

* Försöka hålla peppen på repen 

* Inte ha för långa rep-pass (för då kan folk bli trötta och tappar motivationen) 

* Inte ha för många reptillfällen så att det känns som om att vi bara tjatar om låtarna utan att 

utveckla dem. 

 

Pratade med en av bandmedlemmarna på Facebook, och fick bra respons från honom. Han 

tycker att repen är roliga och att låtarna är bra. Kändes skönt att veta, då han är en av de 

tystare och är svårt att veta hur han upplever allt. Pratade också med en annan bandmedlem, 

och hon sa att hon förstod min ångest, men att det kommer bli bra. Just då var det ingen tröst, 

men kändes bättre dagen efter. 

 

28/3. Kände mig som sagt mycket bättre, och riktigt pepp inför dagens rep. Övade lite innan, 

men insåg att jag hade glömt bort en av låtarna, så den kunde jag inte så bra. Glömde skriva 

ned syftet med repet, och var i huvud taget dåligt förberedd och väldigt trött efter helgen. På 

stämrepet kändes allt ovanligt bra, lite som första gången vi repade faktiskt. En gruppmedlem 

var jätteförkyld, och en annan kände sig väldigt stressad, men ändå så gick det väldigt bra och 

var roligt. På lunchen fick jag ett dåligt samtal av en nära vän som sa att hon inte kommer 

kunna komma på konserten, och hon är inte den enda. Det tog bort all min pepp och kändes 

jättetråkigt. Jag insåg att det kanske inte kommer komma så pass mycket folk på konserten 

som jag först trodde, och det är ju inte en rolig känsla alls. Jag funderade på om vi skulle byta 

datum till torsdagen samma vecka, men då skulle troligen inte mamma och pappa komma. Och 

de har ju bokat biljetter med, och det skulle bli dels väldigt krångligt, dyrt och så skulle de bli 

ledsna. Trots det kände jag att jag värderar stor publik med mina vänner i mer än att mamma 

o pappa kommer. Dilemma, dilemma. Men dilemmat löste sig snabbt (tack och lov, men 

samtidigt tyvärr), för att folk i bandet inte kan någon annan dag egentligen. För övrigt så 

kunde inte alla komma på repet på grund av praktik, så vi var utan en gitarrist och pianist.  

 

Min Anna, sånglärare kom och coachade oss för första gången, och det blev jag toknervös över. 

Jag ville att allt skulle låta perfekt och att jag ville vara en bra projektledare genom att inte 

stressa och vara rak. Men det ledde bara till att repet inte alls gick bra. Men vi körde ändå en 
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timme. Fick bra tips av Anna om hur jag kan tänka på att hålla mikrofonen, stämsångtips och 

annat. Det största problemet (o det berodde ju på nervositet och krav) var att jag glömde helt 

gå in i musiken och tänkte bara på texten. Men Anna sa att jag skulle strunta i texten och bara 

vara i musiken, och då lät det bättre. Trots att repet kändes jättedåligt och att jag blev nervös 

så var det värt det. Vi hade en liten diskussion innan Anna gick. Hon sa att jag måste försöka 

känna in låten, och framför allt lyssna på de andra, för jag har en tendens att sjunga snabbare 

än alla andra, och det låter inte så bra. Jag sa att jag tyckte att det var så svårt att vara 

projektledare och hålla koll på allt (musiken, texten, lyssna i de andra i bandet etc.), men Anna 

sa alla i bandet som ska ta ansvar för sin egen insats, det kan jag inte göra åt dem. När jag väl 

är i artistrollen så är jag ju inte projektledare, folk ska göra det själva. En bandmedlem sa att 

jag kan se bandet som en kudde som jag kan luta mig emot, och väl på scenen glömma allt för 

att helt gå in i musiken. En annan medlem sa att jag normalt släpper loss, och att jag är väldigt 

medveten om hur låtarna ska låta, och att jag ska försöka lita på att jag vet det, även fast alla 

bandmedlemmar inte är där. Hon sa att jag blir stressad för att alla bandmedlemmar inte är 

där, och att då låter det inte som det brukar låta eller som jag vill att det ska göra. Dessutom 

var det första gången jag hade lärarlett rep och det är inte helt lätt, men värt det! En 

bandmedlem sa att alla måste lära sig sina stämmor och komp och öva hemma. Det kändes 

väldigt bra att höra, just eftersom hon har varit den som varit frånvarande flest gånger och att 

jag har varit osäker på henne. En av gitarristerna kan troligen inte vara med och repa v. 15 

fram till helgen, men det får vi lösa på något sätt. Kändes jobbigt att höra just då, men i 

efterhand så inser jag att det är som det är, och att vi kanske kan boka i ett extra rep nästa 

vecka för hennes skull. 

 

På kvällen skrev jag ett väldigt långt inlägg på i vår Facebookgrupp om hur jag vill ha nästa rep 

och vad som är viktigt att tänka på i varje låt. Jag skrev länge och var väldigt noga, och kände 

mig väldigt nöjd med att jag tillät mig vara rak och ta lite extra tid till att göra något som jag 

normalt dels inte skulle våga vara så ärlig och dels ägna lite tid åt det. Jag fick gensvar från 

Anna som tyckte att jag hade skrivit ett bra och tydligt inlägg, kändes väldigt skönt att höra! 

 

Jag pratade med av bandmedlemmarna på kvällen också, och hon gav mig några tips: 

* Jag ska kunna låtarna så de sitter i ryggraden, för då kan jag fokusera mer på känsla och allt 

annat runtomkring. 

* Publiken får aldrig känna sig obekväma, så trots att jag är nervös så ska jag köra på och inte 
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göra något värre av situationen. Jag kan berätta att jag är nervös och kanske skämta lite, för då 

förstår folk. Bekänna min nervositet är något jag själv har gjort ibland, och det har folk 

skrattat åt, eller till och med att jag har sagt att "oj, nu tappade jag bort mig, haha". Slutsats: 

Jag gör ett bättre jobb och mår bättre om jag tar lite längre tid på mig, försöker göra en sak i 

taget för fokuseringens skull, är noggrann och våga vara rak. Jag kommer lättare kunna leva 

mig in i musiken om jag har låtarna i ryggraden. Jag ska vara förberedd inför varje rep genom 

att: ha sovit ordentligt, vilat och ätit innan repet, repat låtarna, skrivit ned ett mål med repet, 

se repet som ett tillfälle att arrangera och utveckla låtarna, se mina egna rep hemma som ett 

tillfälle att lära mig låtarna. 

 

29/3. Allt känns bättre och jag har fått distans till allt. Jag fick den nya versionen av affischen. 

Har även mailat resten av produktionsteamet om en lista på viktiga saker att tänka på inför 

konserten, plus mailat förfrågan om när vi ska boka in produktionsmöte v.14. 

 

30/3. Fick mail av två bandmedlemmar om deras praktiktider, så på måndag bokar vi resten 

av repen samt produktionsmöte. 

 

31/3. Snackade lite med en vän, och hon tipsade om att min överblickskarta (som är på ett A4) 

över alla låtar och rep är för kladdig, så jag ska sätta mig i kväll eller i morgon och använda ett 

A4 till varje låt i stället! Har haft min bästa, roligaste och mest lärorika sånglektion hittills. Vi 

pratade om hur jag hade upplevt det lärarledda repet, och hur jag upplever min egen 

sånginsats. Så fick jag öva på en av de svåraste låtarna, och lärde mig ett helt nytt sätt att 

sjunga den på. Har fått massa bra tips om hur jag kan tänka när jag ska sjunga en låt. Vill jag 

sjunga den arg, glatt eller kanske uppgivet? Så fick jag testa att sjunga en låt på dessa tre olika 

sätt, och jag blev förvånad över att det gick så bra, och att det finns stora skillnader i hur man 

använder rösten i de olika sätten. Känns väldigt roligt och peppande nu, speciellt eftersom det 

inte kändes bra i måndags! 

 

7/4. Redigerade låtinspelningar från våra senaste rep och skickade i väg till alla, plus att jag 

skickade iväg ett informationsmail om vad som är viktigt att tänka på i varje låt samt vilka 

förändringar som ska göras i låtarna. Redigeringen tog jättelång tid, men var värt det eftersom 

då kan folk själva höra vad de behöver öva mer på. Så slipper jag tjata också! 

 



Boel Engkvist 
V0012F Examensarbete MKV Kandidat 

 

 

42 

 

8/4. Samma procedur som ovan, för hade så pass mycket att redigera och skicka iväg! Började 

skriva på en ny låt som jag ska ha med i konserten, men fick inte till det. Texten funkar rätt bra, 

men melodin vet jag inte alls. Spelade in allt, men har lite väl många olika varianter att välja 

mellan. Det var i alla fall väldigt roligt att vara så kreativ och kunna sitta lite längre med något 

jag länge har funderat på och känner att jag verkligen vill ha med på konserten. 

 

10/4. Hade produktionsmöte med övriga inblandade (ljud, ljus och PitePlay) och det mötet var 

jättebra och effektivt. Vi bestämde när vi skulle ses och genrepa, soundchecka och vilka som 

skulle göra vad. Bland annat så ska Pite Play hjälpa till att bära soffor från kåren till Black Box. 

Vi ska inte ha ståbord, funkar inte bara. Men soffor gör att det blir ett lite mer avslappnat 

intryck. Vi kom överens om att jag ska maila (till alla i produktionsteamet) om vad som händer 

i låtarna, ordning på dem, om det är något ställe som ljudet ska sänkas/höjas. Kändes 

jätteroligt att prata med dem, och stämningen var bra. Alla verkade nöjda och var bra på att 

kompromissa också. Jag är så klart chef över allt, men min huvudljudtekniker är den som tar 

ledningen över allt annat som inte har med själva utförandet att göra. Och det är jätteskönt att 

han vågar göra det och är rak och tydlig, och snäll! Jag blev väldigt pepp efter mötet och kände 

att konserten kommer bli väldigt välproducerad och förberedd. En av bandmedlemmarna som 

följde med på mötet sa på vårt förra rep att hon aldrig har varit med om så pass intakta rep 

som mina, men det är ju bara bra för att man tjänar nog på det (så länge det inte blir uttjatat 

och att man inte står på samma ställe och stampar). 

 

11/4. Gjorde en gedigen studieplanering med min studiehjälp, för att få ihop den sista veckan 

innan konserten. Kände mig lite stressad över hur allt ändå skulle gå ihop, och insåg att jag har 

en hel del kvar att göra. Men pratade lite med en kille som har konsert två dagar före mig, och 

han lugnade ned mig genom att säga att det kommer bli bra! Ibland måste man höra sånt för 

att inse att det nog är sant! Jag ringde en kille som har tillgång till ett rekvisitaförråd vid 

Studio Acusticum, och vi bestämde att vi skulle höras dagen efter. Mailade ut information om 

helgens reptider och sånt till mitt band. Pratade lite med respondent 1 som ska intervjua 

respondent 2 i veckan. Hon har lite samma område på sitt c-arbete som jag, delvis. Jag mötte 

en kompis på kåren som började fråga mig hur jag kände inför konserten och om jag var 

nervös. Och han sa att hon nog skulle vara mest nervös inför egenskrivna låtar. Och så började 

han fråga vilka instrument vi skulle ha, och fast än att han inte alls menade det så blev jag 

nojjig för att jag fick för mig att jag inte skulle göra ett bra gig och att folk förväntar sig mycket 
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egenskrivet på min konsert. Men tog upp det på kvällens stämrep och då kändes det mycket 

bättre efter ett tag. En av bandmedlemmarna sa att det säkert är jättemånga som skriver eget 

som aldrig skulle våga sjunga det, och att är ett bra tillfälle om jag törs! Stämrepet gick riktigt 

bra trots att alla var väldigt slitna och stressade, speciellt en av bandmedlemmarna som har 

tre konserter den här veckan varav en är samma dag som min, men det blir inget problem alls! 

Förut har kören inte vågat sjunga ut så mycket, och det låter inte så bra då. Men nu sjöng alla 

ut jättefint och det kändes som om att vi har utvecklats jättemycket, speciellt en tjej som har 

haft vissa problem med att hitta tonerna. Vi pratade om att soundcheck skulle vara lördag 

kväll, men ingen var pepp på det (för att normalt fixar man genrep och soundcheck på samma 

dag, det ska inte behöva ta en hel helg som det nu var bestämt). Så jag ringde min 

huvudljudtekniker och frågade om vi kunde ta söndagen till det, och det går bra! Så nu har vi 

ett bra schema och hinner med ett rep på lördag och ett på söndag! Jag fick lite tips av 

körtjejerna om hur jag kan sjunga vissa låtar, så visst finns det en hel del att jobba på, men det 

låter ju som sagt mycket bättre nu än för några veckor sedan! 

 

12/4. Vårt handledarmöte idag med Seppo kändes jättebra och skönt att jag slipper skriva ut 

publikundersökningen. Det innebär att jag kan strunta i publikfrågorna och att jag har en ny 

forskningsfråga som inte fokuserar på publiken, utan på de känslor jag upplever under 

processens gång. Nu är det bara att fokusera på konserten, och inte något annat! Hade möte 

med en man som har tillgång till ett rekvisitaförråd nära Studio Acusticum, och jag lånade en 

gubbkeps och en fluga. Vi ska ha sådana assecoarer på oss på konserten för att det känns mest 

som min klädstil och konserten ska jag vara i min stil. Hittade inga andra rekvisitasaker, men 

ska kolla i upplevelseförrådet idag. Var jätteroligt att få låna lite kläder och känna att vi har ett 

genomgående tema även klädmässigt och att alla verkar se fram emot det!! Jag känner mig 

respekterad! Jag mötte en annan kompis på kåren som sa att han trodde att min konsert bara 

innehöll egenskrivet, men så är det ju inte. Då blev jag nojjig igen över att jag är rädd för att 

folk ska bli besvikna över att jag inte har så mycket egenskrivet som förväntat och att covers 

inte har lika hög status. Suck... Men började sen att snacka med kompisar om detta, och så 

kändes det bättre igen. OCH: På kvällen skrev jag klart den andra av mina låtar som jag ska ha 

med på konserten, och spenderade halva natten med två vänner för att producera och spela in 

den! Resultatet blev fantastiskt, och låten är väldigt vacker och den sätter sig i minnet direkt, 

är en jättebra sak! Det var hur roligt som helst att få hjälp med den, för jag har haft lite ångest 

över den där sista låten och att jag inte har fått till melodin alls. Men jag är verkligen 
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överlycklig över den låten och att jag ska få sjunga den inför publik. Det här var väldigt 

peppande inför konserten och jag lärde mig hur man kan bygga upp en låt med olika delar och 

vad olika saker heter.   

 

13/4. Lyssnade på våra inspelningar från repen och mailade ut till folk i bandet om min nya låt 

och att jag gärna vill repa den innan genrepet. Jag har bestämt tillsammans med vår nya 

gitarrist att han ska spela tamburin, för att då slipper den ordinarie trummisen göra det. Efter 

som han redan har massa att tänka på vad det gäller trummorna. Den nya gitarristen har 

erfarenhet av att spela och jag är så glad att han vill vara med! Åkte till Luleå för att gå på en 

konsert, och fick en del inspiration inför min egen konsert. Mycket skönt med ett litet break. 

Försökte att lyssna på hur artisten presenterade sitt band, mellansnack och studera 

scenografin lite. Jag tilltalades av den, för hon hade också en kandelaber på mitten av scenen, 

och lokalen var svart precis som i Black Box. Men alla hade svarta kläder på scenen, och jag 

tyckte att det blev för mörkt trots att svart är snyggt. Men jag behövde verkligen den där 

pausen i Luleå, för jag kände redan innan konserten att mina konsertnerver började ta över. 

Och det är ju bra, men jag vill inte bli mer nervös än vad jag behöver för att jag inte ska 

glömma att det här är en väldigt rolig sak! Men jag är inte alls orolig, utan ser så himla mycket 

fram emot dessa dagar nu och börjar verkligen tro på att jag kommer att fixa detta. Jag började 

tro på det redan när min sista låt blev klar och kände att jag faktiskt kan skriva låtar som 

dessutom blir bra! En av bandmedlemmarna frågade mig på hemvägen om jag hade en till låt 

där jag bara spelar piano, och det har jag halvt om halvt, får se om jag får klart den i kväll, så 

kanske jag kan spela den på piano själv på konserten. Men ingen stress, men jag är lite sugen, 

men så har jag också i bakhuvudet att jag borde ha en till egenskriven låt för att leva upp till 

förväntningar, men jag vet att jag redan har så det räcker! Jag kommer att säga på konserten 

att jag började skriva låtar i november så att jag kan göra mig själv rättvisa inför en eventuell 

kravfylld liten massa som förväntar sig mycket egenskrivet! Så känner jag och jag vet ändå att 

jag kommer vara nöjd efter konserten! Men det peppar mig också till att verkligen bevisa att 

det krävs mycket att göra en egen konsertproduktion och att det då inte alltid hinns med att 

skriva eget plus att göra allt annat. 

 

14/4. Sånglektionen gick väldigt bra, nästan i klass med den där gången då jag fick pli på 

låtarna. Fick bra tips hur jag kan sjunga dem på ett sätt som gör att det flyter på mycket bättre! 
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Blev glad för att jag kände en utveckling i sången och framförandet, och att jag sjunger dessa 

låtar bättre när jag sitter ned (märkligt, men får ett bättre sväng, och svänget är nästan allt, för 

svänger det inte, så slutar många att lyssna). Minns inte riktigt, men sprang antagligen 

omkring hela dagen och skrev ut repordningslistor, ändrade i dem, försökte få tag på tv, ljud 

och ljus för att kolla om jag kunde låna rekvisita, om de hade pratat med varandra så att alla 

skulle känna sig förberedda, messade en massa och var allmänt ganska stressad. Kände mig 

lite irriterad också för att folk inte riktigt visst vem jag skulle prata med och att folk inte hade 

pratat med varandra. Kanske var mitt ansvar att veta vem jag skulle prata med, men inte lätt 

när man väl stod där. 

 

15/4. Mailade precis hela dagen till bandet och resten av produktionsteamet angående att till 

exempel en ny ljudtekniker tillkom (mikrofonman), nya ändringar i setlistorna, vilka låtar som 

det var reverb på, instrumenten på låtarna, vilka låtar som mickarna skulle ha lägre utljud på 

etc. Kikade in i Black Box för att se hur scenen höll på att byggas upp inför två andra 

konserter(eftersom jag skulle ha samma scen som dem), fixade tillgång till Studio Acusticums 

alla gömmor, hade bandrep med de som skulle spela på en av mina låtar. En kompis var med 

prodade och det var jätteskönt, för då flöt kommunikationen på mycket bättre. Jag fick också 

en uppfattning om hur man kan tänka som producent musikmässigt. Alla var trötta och jag 

kände mig lite stressad på grund av det, men var ändå glad att jag hade repet.   

 

16/4. Satt och kämpade länge med setlistorna och bestämma låtordningen, inte helt lätt. Fick 

beslutsångest över ordningen, men ringde en av bandmedlemmarna och fick bra respons. Vårt 

bandrep gick så där. Pite Play var där och tog tid på alla låtar för att sätta intron och sånt, så de 

visste vad som hände i låtarna och var det skulle sätta kamerafokus. Jag sjöng inte alls bra och 

i huvud taget gick det inte bra. Repet var alldeles för långt och jag kände hur trötta alla var, 

därmed ökade min oro. Men, bra att vi ändå körde på så hårt. Ljud började rigga, och jag var 

där hela kvällen för att sätta upp rekvisita. Började gråta för att jag kände mig övergiven, 

många i bandet bara gick och en bandmedlem var jättehungrig och trött. Kände mig dum på 

grund av det, och speciellt när jag satt där och grät. Hon sa att jag borde ha en handledare på 

plats som kunde hjälpa mig med att sätta upp saker, eller i alla fall ge feedback. Men vi fick upp 

en del i alla fall, och båda dessa bandmedlemmar hjälpte mig att bestämma var alla skulle stå 

på scen. Vi käkade lite, tog paus och sen möttes jag o en av bandmedlemmarna upp. Satte upp 

resten av rekvisitan, och ljussättningen var helt otroligt snygg. Allt kändes mycket bättre efter 
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det, för jag och en bandmedlem sjöng och spelade och jag slappnade av. Började se resultat 

och en helhet, det lugnade mig mycket och jag kände mig åter pepp. 

 

17/4. Skrev manus till mellansnacket, övade inför en av bandmedlemmarna som åskådare, 

och var skönt att få den responsen. Skrev ut alla setlistor och mitt eget manus i A3-format, tog 

attans lång tid för att texten hoppade och skrev ut på fel sätt etc. Blev stressad och irriterad på 

skrivaren, haha. Ganska nervös, och framför allt en overklig känsla, men bara att köra. 

Soundcheck gick jättesnabbt, och genrepet gick så där, för mitt mellansnack var alldeles för 

långa. Tur att det var genrep. Var förvirrad över vilken kamera jag skulle kolla in (och glömde 

bort att ens kolla i kamerorna), och visste inte hur mycket jag skulle titta på mina medmusiker. 

Fladdrade lite med micken, men fick en tillsägelse. Strax före konserten var jag nervös, men 

inte så att jag skakade eller så. Såg att det inte fanns så mycket folk i publiken, och det gjorde 

mig mer nervös. Det kom folk precis vid 19.00, så vi väntade någon minut. Sen var det dags, 

och i början vågade jag knappt kolla på publiken alls, för att jag hade lite sämre 

självförtroende och glömde ha roligt på scenen. Men efter några låtar (och Hand in my pocket 

som var första låten gick inte alls så bra, men jag hittade på text när jag väl glömde) så började 

allt kännas skönare och jag tittade in i kameran och på publiken. 

 

 Improviserade mellansnack, skämtade en del och försökte tilltala publiken genom att säga: 

känner ni igen er!?! Folk klappade händerna ganska opassionerat kändes det som, men när vi 

väl var klara och jag bestämde att vi skulle ha ett extranummer (trots att vi sa att vi inte skulle 

ha det:). Det var väldigt skönt att köra ”Hand in my pocket” en gång till, kändes som en bra 

revansch!! Väl klara så var jag rörd, och helt upp och ned, fattade inget och allt bara snurrade. 

Folk kom fram och gav fantastiska komplimanger, och många hade tydligen gråtit (både Pite 

Play-tittare och publik). Jag fick kommentarer som: du är född stjärna, du kan omöjligt lämna 

någon oberörd, du är inspiration, konserten var jättebra, vilka musiker som helst skulle bli 

avundsjuka....etc... Jag kunde inte alls ta in alla komplimanger, och lät bli att svara på många 

sms/Facebook. Men var hög hela kvällen och fattade inte alls att jag hade genomfört det här 

projektet. 

 

18/4. Var helt väck (och hela veckan som följde), och var väldigt rörd över alla fina 

komplimanger, grät en del och var snurrig och kände mig tom också. Fick reda på att 

mellansnacket knappt hördes, men orkade inte ta in det. Dagarna efter så var jag trött och 
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försökte gå till skolan, men fick bara panik, orkade inte prata med någon och insåg hur slut jag 

verkligen var. Har lagt ned hela min själ i projektet. 

 

21-22/4 (natten emellan). Låg och funderade på hur jag skulle tackla att mellansnacket inte 

hördes (lyssnade lite på min konsert), men natten är inte den bästa tiden att lösa problem. 

 

22/4. Är fortfarande lite trött, och har inte riktigt orkat svara på alla mail och så, och folk har 

fortsatt kommentera min konsert, och ringt. Idag fick jag en förfrågan om att vara förband till 

en Idol-kille, och jag har tackat ja. Hoppas bara att jag får ihop musiker, för jag känner mig 

stolt och antar att det här betyder att jag har gjort bra ifrån mig! Har messat lite med en av 

ljudteknikerna, och han ska försöka fixa mellansnacksdelen efter påsk. Känns bra att jag har 

tagit tag i det. Jag försöker fundera på vad jag har lärt mig under den här tiden och kommer 

fram till att vissa saker ska jag göra annorlunda nästa gång: 

 

 Bestämma vad vill ha för känsla på varje låt mycket tidigare 

 Tala i musiktermer ang. låtarna: brygga, stick, refräng etc. 

 Våga säga ifrån mer och vara lite hård när det gäller att hålla reptider 

 Ha roligt på repen, men hålla en enkel och rak kommunikation 

 Skriva en planering och ett mål med varje rep 

 Spela in alla rep redan från första gången 

 Folk ska ta med papper och penna för att anteckna det som behövs ändras på 

 Bestämma ett tempo så fort låten sitter, och hålla det tempot. 

 Inte komma med en nyskriven låt två dagar innan konsert, utan senast 1,5 vecka innan. 

 Lyssna på folks röster för att se om de kan hålla tonen och om rösterna passar ihop 

 Fixa backup på instrumenten senast 2 veckor innan 

 Lyssna på utljudet innan konserten, så att känslan blir i min stil 

 Ha bestämt hur konsertlokalen ska se ut med scen och inredning, och lämna ut kopior 

på det till ljud, ljus och tv. 

 Alla i bandet ska ha fått genrepschema två dagar innan, och veta vad alla ska göra. 

Därför ska alla ha tillsatts uppgifter, så att jag inte lämnas i sticket. 

 Ha egenskrivet material i första hand, är roligast att framföra! 

 Ta in folk i bandet som inte har konserter samma dag, för det blir splittrande! 
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 Inte vara så hård mot mig själv 

 Våga lita på att folk lär sig låtarna för att de faktiskt har tagit på sig att kompa mig. 

 Inte massmaila, men använda mig av en Facebook-grupp, fast skriva så korta och 

koncisa mail som möjligt. 

 Säga från början vad jag förväntar mig och vara tydlig med att folk måste höra av sig 

om de inte kan komma, och ta med kalendrar till varje rep.32 

 

 

 

 

10.3 FORSKNINGSINTERVJUER 

Observera att det som står att läsa är dels refererat från en intervju vilket jag har tolkat och 

dels citat. 

 

10.2.1 Respondent 1 

Fakta: Låtskrivare, artist och producent. Äger ett skivbolag som har gett ut skivor åt bland 

annat artisten Titiyo. Har bland annat medverkat i den svenska musiktävlingen 

Melodifestivalen. 

 

Om eventuella konflikter mellan artist- och producent-/ projektledarrollen: 

Respondent 1 säger att hon kan sitta på möten och prata om sig själv som om att hon inte är 

där. Hon känner som producent tjänar hon i längden på att bortse från att hon som artist vill 

släppa en ny skiva, och i stället låta den artist hon producerar åt släppa skiva först. Annars kan 

                                                 

32
 Engkvist, B. (2011). Utdrag från loggdagboken. Skriven mellan 21/1-2011 till 22/4. 
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det indikera att hon inte har fått några andra artister att släppa skivor åt. 

” Nu ska, vad ska vi göra, vad är smartast? För att jag är ändå VD där och då måste jag prata om 

mig själv som en artist. Man måste ta ett steg utifrån och så får man stänga av det konstnärliga 

ibland, alltså,  inte stänga av det, men man måste titta strategiskt vad som är bäst. Hela tiden 

tänka mycket längre än vad man tror är nog en jättesmart tanke. Och sen går jag på magen. Jag 

har inga problem att såra mig själv och riva saker och börja om igen.  

 

 Om att hantera jobbiga känslor: 

Tricket är att inte bli bitter trots en jobbig situation, utan att hålla huvudet ovanför vattenytan, 

enligt respondent 1: 

” Det är helt naturliga känslor. Då får man leva ut dem, hemma, för att gör man inte det, och 

sparar dem nånstans där inne, då blir man en bitter typ till slut alltså. För jag tänker att håller 

man huvudet ovanför vattenytan tillräckligt länge så överlever man. 

Om skillnaden att producera själv och producera åt andra: 

Respondent 1 säger att hon får ta ett steg utanför sig själv, titta på vem hon är och vem till 

exempel en artist som Svante Thuresson är.   

” Jag kan ju inte ta det som gör mig bäst... det funkar ju inte på honom. Jag kan ju inte proda 

honom som jag kan proda mig själv, för att då....Man måste hitta det bästa och mest speciella i 

varje artist som man jobbar med. Och det som är häftigt och jobba till exempel som skivbolag 

med Titiyo, det är att jag kan aldrig sjunga som henne. Jag kan inte ens börja vara henne bara 

för att jobba med det hon gör, gör att man blir en del av den musiken lite, fast man aldrig 

skulle kunna vara det själv.  Så får man följa med på en resa som är hennes liksom, och så är 

man lite med på den, så man får uppleva det.33 

 

                                                 
33

 Intervju med respondent 1, låtskrivare, artist och producent (2011-04-11). 
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10.2.2 Respondent 2 
 

Fakta;  Låtskrivare, artist och producent. Driver ett företaget som fokuserar på konst och 

musik, och just nu är hon i sluttampen av ett musikprojekt. 

 

Om eventuella konflikter mellan artist- och projektledarrollen: 

”Kreativiteten blir lidande för att man måste ha koll på allt annat. Och organisationsbiten, 

logistiken och planeringen och hela den biten har för min del tagit över hand lite. Ja, jag 

behöver ro och tid för att kunna få va, få ut det bästa av min kreativitet, både som artist, a, och 

konstnär. 

Respondent 2 känner att det är svårt att vara både artist och projektledare under samma 

tidsperiod, men tror att den kombinationen fungerar om hon jobbar under ett och samma 

projekt. Men i så fall är det viktigt att det finns tydliga skiftningar i vilken roll man är i. 

” Och det svåra för min del har varit att det har, det har flytit i hop i allt möjligt och man tänker 

på allting samtidigt, samtidigt som man ska va kreativ. Det, det blir rörigt, och det blir svårt, 

och är ganska ohållbart i längden tror jag för vilken som. 

I sitt musikprojekt har det varit svårt för henne att hoppa från projektledarbiten till att två 

sekunder senare bli artist, för att det fanns för lite tid att verkligen komma in i rollen: 

” Men man får väl försöka, bara, byta, byta kläder snabbt eller vad man ska säga som jag 

pratade om att bara, ok, nu kastar jag det här, nu går jag in, vad betyder texten, vad betyder 

låten? Får försöka ha nån slags professionalitet som artist. Och jag tror det, ju mer man jobbar 

med de olika bitarna för sig, ju mer jag är artist och ju mer jag är projektledare, så desto 

lättare tror jag att det kommer bli att skifta mellan dom båda, mellan dom olika rollerna. ” 

 

Om att hantera jobbiga känslor: 

”Jag har väl mest försökt att få lite distans till det, försöka att styra upp genom att skriva ner 

det på papper så att man slipper ha det i huvudet. Jamen, försökt att få nån slags struktur även 
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på den konstnärliga biten. När jag har, i det senaste projektet som jag har gjort nu, så har jag 

faktiskt haft lite mer deadline och tidspress, och då så blir det att då måste man få ihop 

nånting. 

När konflikten blir för stor och inte går att lösa så är det viktigt för respondent 2 att släppa 

projektet ett litet tag och göra något helt annat. Hon tror att det är bra att låta ett projekt ha 

sin gång i början och känna sig för. I sitt nuvarande projekt känner hon att en allt för tydlig bild 

av ett projekt skulle ha försvårat skapandeprocessen. Det viktiga har varit att anamma en 

konstnärlig process som hon tillsammans med projektmedlemmarna kunde hjälpa till att 

utveckla. 

”Och då får man ha nån slags lyhördhet att låta dem ha sin konstnärliga frihet, samtidigt som 

jag styrde in det, så det stämde överens med det som jag ville åstadkomma”. 

När respondent 2 har tappat fokus går hon tillbaka till grundkärnan och vara lite i den, för att 

hitta tillbaka varför hon gör projektet. Då går det också att börja om och strukturera: 

 

Om att genomgå olika känslofaser i ett projekt: 

I sitt senaste projekt, vilket fortfarande inte är klart, var respondent 2 väldigt energisk och 

drivande precis i början. Hon kände att hon fixade allt och all förberedelserna gick fort. Det 

följdes av en lång period av genomförande vilket innebar stor förvirring med stora upp- och 

nedgångar där hon ibland kände att hon bara ville lägga ned projektet. 

”Från ena dagen när ett rep gick dåligt, så kände jag, fan, jättefrustration, och nån slags, att 

försöka behålla ett lugn, för att behålla en positiv känsla med mina medmusiker. Och även för 

min egen del försöka behålla nån inspiration. 

Men efter ett projekt är klart brukar respondent 2 känna stor lättnad och att mödan är värt 

allt slit. Däremot känner hon inte sig tom: 

 ”Jag vet att det är många säger det, att de brukar känna en tomhet när stora projekt är 

avklarade. Men jag brukar känna mig väldigt, väldigt, asså så klart, om det har gått bra så klart, 

men väldigt tillfreds brukar jag känna mig, att jag, nu har jag rätt att vila en dag, för jag vet att 
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jag har gjort ett jäkla jobb. 

 

Om positiva och negativa aspekter att vara i de båda rollerna samtidigt: 

Respondent 2 tycker det positiva med att både vara artist och projektledare samtidigt är att 

eftersom hon gör allting själv, kan hon ofta göra det på sitt sätt. Även att arbetet kan läggas 

upp som hon själv vill. Det negativa är att arbetsbelastningen är hög eftersom hon måste hålla 

koll på projektets alla bitar, och det tar mycket energi.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Intervju med respondent 2, låtskrivare, artist och producent (2011-05-01). 

 


