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Abstrakt 
Titel: Med intresse för projektledning – En forskningsstudie om två projektledares 

livsvärldar 

Engelsk titel: With interest for project management –A hermeneutic research about two 

project leaders life-world 

Författare: Ida Johansson 

Termin: HT17 

Ämne: Musikvetenskap 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2MV100 

 

 

”Med intresse för projektledning/With interest for project management” är en studie 

vars syfte är att belysa livsvärlden hos projektledare inom ett avgränsat geografiskt 

område i Sverige. För att komma fram till ett relevant svar har det gjorts intervjuer med 

två projektledare belägna i Örebro stad som båda har lång erfarenhet inom branschen. 

Informationen som gavs under intervjuerna har visat stora likheter och med vissa, 

distinkta skillnader i åsikter kring arbetet. En överskådlig bild skapades och det är 

tydligt att båda projektledarna ser både vedermödor och belöningar med arbetet de utför 

och att de värderar samma delar av arbetet. Resultatet pekar på att deras respektive 

tankar om tillexempel arbetskraft och tidsplanering är till största sannolikhet kopplat till 

olikheter i tillgång till arena, teknik och personal. 

 

 

 

Nyckelord: Projektledning, Projektledare, Projekt, Muskevent, Livsvärldshermeneutik, 

Intervju. 
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1 Inledning 

Idén till studien uppkom ur mitt eget intresse för projektledning, speciellt inom 

musikevent. Under min tid som praktiserande projektassistent skapades en viss 

fascination av själva arbetet som utfördes och hur allt arbete föll samman till en 

slutgiltig produkt i form av ett musikevenemang. Då detta är en kvalitativ studie som 

karaktäriseras av forskning kring en grupp eller individs livsvärld föll mitt nästa val på 

att arbeta med två olika konsertverksamheter i Örebro, valet föll då på Conventum och 

Live at Heart. Dessa konsertverksamheter presenteras ytterligare vid ett senare skede i 

uppsatsen. Begreppet Livsvärld innefattar informanternas syn på sin omgivning och 

arbete, det är alltså deras enskilda erfarenheter och tankar som talar. Begreppet 

Livsvärld och Livsvärldshermeneutik kommer att presenteras ytterligare i Teorikapitlet. 

Jag undersöker huvudsakligen hur de olika projektledarna arbetar och hur de ser sin 

livsvärld och jag hoppas kunna bidra till förståelsen kring projektledarnas arbete genom 

att använda en livsvärlds-hermeneutisk forskningsgrund. Studien undersöker livsvärlden 

hos två projektledare i förhoppning om att belysa arbetet de utför. Främst är uppsatsen 

till för de som vill bli projektledare, eller redan är det, de som vill jämföra sina tankar, 

erfarenheter eller är behov av vägledning från två redan erfarna projektledare. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa livsvärlden och arbetet som projektledare utför inom 

konsertverksamhet i Örebro stad. Min förhoppning är att skapa en förståelse för deras 

arbete, deras eventuella fallgropar och vad som driver dessa projektledare. Detta görs 

genom intervjuer med två separata projektledare med frågor kring deras tankar och 

åsikter om arbetsprocess. Med intervjuer som huvudsaklig empirisk bakgrund är min 

mening att belysa dessa individers livsvärld. Utifrån syftet skapades följande två 

frågeställningar: 

 

• Hur beskriver respektive projektledare sitt arbete och livsvärld? 

• Vilka distinkta likheter eller skillnader finns? 

 

1.2 Avgränsningar 

Jag har gjort avgränsningar både geografiskt, omfångsmässigt med antal informanter 

och verksamhetsmässigt. Den första avgränsningen gjordes utifrån mitt eget intresse och 
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ledde till att jag endast valt att rikta in mig på livsvärlden hos projektledare inom 

musikevent, och alltså valt att inte inkludera arrangemang med andra huvudprojekt så 

som konst och film. Den geografiska avgränsningen gjordes i val av stad vilket 

hamnade på Örebro stad. Att det blev just Örebro handlade enbart om att staden var 

inom en lagom radie vilket underlättar vid intervjutillfällena. Det finns flera arenor i 

Örebro stad som var av intresse. Några av dessa var Kulturhuset, Live at Heart, 

Conventum och Konsthallen. Även de lokala krogarna har sina arrangörer som sätter 

upp band med jämna mellanrum så som nattklubben Ritz. Vid avgränsningen kring 

dessa landade slutligen mitt val på Conventum och Live at Heart. Det som jag tyckte 

var intressant med dessa två var att Live at Heart jobbar under hela året för att skapa en 

festival som pågår under en hel vecka medans Conventum har flera datum under året 

som de sätter upp musikrelaterade event.   

Därefter gjordes valet kring två, till synes olika, projektledare på olika verksamheter 

belägna i den valda staden. Att ta två olika projektledare var ett medvetet val byggt på 

förhoppningen att deras olika omfång kan bidra till en bredare insyn i deras arbete.  

 

2 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras de två organisationerna som projektledarna verkar i, 

Conventum och Live at heart. 

 

2.1 Conventum 

Conventum är en kongressanläggning med inriktning på möten, kongresser, konferenser 

och konserter. Fastigheten ägs av Örebroporten som är ett kommunalt fastighetsbolag 

medande som bedriver verksamheten är ett privat företag som hyr lokalerna på avtal. 

Conventum består av tre byggnader: Hjalmar Bergmanteatern, Club 700 och 

Conventum Arena som tillkom år 2007, kallas också onventum Kongress, Conventum 

Konferens och Conventum Arena. De är 28 heltidsanställda men motsvarar 128 på helår 

eftersom de har perioder med väldigt mycket jobb då de tar in extern personal, 

framförallt på service och byggnation. Arenan har en öppen planlösning på 4800kvm 

och enligt Conventums hemsida genomför de 60 konserter per år för 60 000 besökare. 

Under sina konserter är det 13 år som gäller för åldersgränsen, detta med anledning av 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående hög ljudvolym (Conventum). Men 

den här åldersgränsen kan ändras beroende på konsert, den kan komma att sänkas vid 
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konserter speciellt tillägnade barn och vid event där det förekommer alkohol tillkommer 

högre åldersgräns. Efter en granskning av Conventums kalender kan man se en variation 

av genrer och artister, samtidigt som det till synes bara rör sig om stora artister. 

Följande är några exempel på artisterna som bokats in till Conventum år 2017: Orup, 

Thåström, Lars Winnerbäck och Sabaton (Conventums) 

 

2.2 Live at Heart 

Live At Heart (Förkortas hädanefter som LAH) är en så kallad showcase-festival vilket 

innefattar en festival där okända artister får en chans att visa upp sig själva och sina verk 

(Live at heart – om live at heart). LAH var den första i sitt slag i Sverige och är idag 

även störst om man ser till omfattning. Under åren har festivalen gått från att vara enbart 

musik till att även ta in film, konst och seminarium. Festivalen pågår under en vecka 

och har runt 200 akter, 800 artister och 300 konserter på ett 20-tal olika spelställen runt 

om i centrala Örebro. Under dagtid finns aktiviteter så som föreläsningar och seminarier 

i ämnen som rör musik och film och under kvällstid kan man uppleva uppträdanden på 

lokala klubbar, barer och restauranger. Artisterna är av blandad genre och det 

representeras bland annat folk, jazz, country, blues, pop, rock och heavy metal (Live at 

Heart. Hämtad: 2017.09.09). 

 

3 Tidigare forskning 

För att få en vetenskaplig grund analyseras olika teoretiska böcker och vetenskapliga 

artiklar i och kring ämnet projektledning. Många av dessa är inte anpassade endast för 

musikevent utan gällde även byggprojekt, PR-projekt och liknande, dessa tillförde en 

spännande kontrast kring hur lika olika typer av projekt faktiskt är. Ett exempel på 

forskning kring projekt är boken Projekthandboken (Projekthandboken – planera, leda 

och värdera projekt. 2008) av Kjell Nordberg. 

 

3.1 Definition av projekt 

Projekt kan ha flera betydelser beroende på vem man pratar med. Det kan ha en 

vardaglig betydelse som att renovera ett hus, arrangera en picknick eller kanske att 

ordna ett barnkalas. Ord som byggprojekt, konstprojekt eller trädgårdsprojekt är även de 

vanliga ord att komma och tänka på när man talar om ämnet. Och det är av vikt att 

komma ihåg att projekt antagligen har funnits lika länge som människan, allt från 
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pyramidbyggena till vikingarnas rövartåg.  Projekt har alltså blivit ett begrepp som brett 

ut sig både inom arbethär efter ska hänvisningenståe och det privata (Projektledning i 

offentlig miljö. Jensen m.fl). Den typen av projekt som den här studien grundar sig på är 

musikprojekt, eller snarare projektledarens arbetsprocess inför ett musikevent.  

Nordberg lyfter i sin bok Projekthandboken fram följande sex kriterier för vad som bör 

uppfyllas för att man skall kunna kalla det för ett projekt: 

 

*Väl planerat 

* Specifikt syfte 

* Avgränsat område 

* Begränsad tid 

* Tillfällig organisation 

* Särskilda – öronmärkta – pengar och andra resurser (Nordberg 2008:21)  

 

Monica Lööw betonar i sin bok Att leda och arbeta i projekt – en praktisk handbok om 

att lyckas i projekt (2009:13f) att projekt handlar om en bestämd tidsram, ett tydligt mål 

och bestämda resurser. Men till skillnad från Nordberg talar hon inte om en ”tillfällig 

organisation”, däremot lyfter hon fram vikten av dokumentation som kriterier för 

projektarbete. Anette Hallin och Tina Karrbom Gustavsson (Projektledning) anser i 

boken att projekt inte alltid har en tydlig start och slutpunkt eftersom att det hela tiden 

förändras, de lägger alltså inte lika stor vikt på tillexempel begränsad tid. Följande 

uppsats kommer att luta sig mot de mer gemensamma nämnarna, alltså: planeringsfas, 

syfte/ mål, avgränsat område, tidsplan och särskilt avsatta pengar/resurser (Hallin & 

Karrbom Gustavsson 2015:13). 

 

Arbetsprocessen för en projektledare är, enligt Nordberg, en oftast intensiv period där 

man använder särskilt avsatta resurser för att göra en uppgift eller nå ett mål. De särskilt 

avsatta resurserna kan tillexempel vara avsatt budget - från sponsor, kommun eller 

företag - som endast ska gå till att skapa en slutprodukt, som i det här fallet är själva 

musikeventet (Nordberg 2008:15). 
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3.2 Definition av projektledare 

”Vad gör en projektledare? En projektledare är den person som leder projektet, styr 

resultatet, skapar engagemang och ser till att smörja maskineriet så att det fungerar på 

bästa sätt”  – Lööw (Lööw, Monica. 2009:37). 

Likt en kapten som sköter sitt skepp är projektledaren nyckelpersonen för projektets 

framgång. Lööws citat om vad en projektledare gör ger en konkret och överblickande 

beskrivning av det faktiska arbetet som utförs, men detta är bara toppen av isberget.  

Likt hos många arbetsprocesser kan oförutsedda hinder uppkomma allt eftersom arbetet 

pågår, det är just därför en projektledare behöver besitta förmågan att hantera dessa. 

Man behöver ”äga den bästa brandsläckaren” till alla småbränder som uppkommer.  

Hallin och Karrbom uppmärksammar flera viktiga egenskaper hos en projektledare och 

dennes arbetssätt. Bland annat att en projektledare bland annat behöver ha förmågan att 

hantera, ibland ologiska, krav och förväntningar från projektets intressenter, med 

”intressenter” menas bland annat sponsorer, publik och artistmanagement. De 

poängterar även egenskapen att kunna leda och styra samt en klarhet över vilket 

handlingsutrymme som existerar och vilka befogenheter hon har (Hallin & Karrbom 

2015:132). 

Nordberg lyfter fram projektledarens ansvar, vilket till stor del ligger i att se till att 

arbetsprocessen ligger i linje med den uppgjorda projektplanen (Nordberg 2008:49). 

Projektledaren ska även kunna skapa entusiasm hos sin eventuella projektgrupp, vare 

sig de är volontärer eller anställda (Nordberg 2008:53). Han ska alltså inte bara satsa på 

sig själv, utan göra allt för att åstadkomma ett lyckat projekt.  

 

3.3 Presentation av de fem aspekterna som definierar en projektledare 

Följande arrangemang presenterar närmare de fem framtagna delarna som lyftes fram i 

tidigare kapitel: planeringsfas, syfte/ mål, avgränsat område, tidsplan och särskilt 

avsatta pengar/resurser (Hallin & Karrbom Gustavsson 2015:13).  

 

3.3.1 Planeringsfasen 

Det är viktigt att dokumentera sin planering i form av en fysisk projektplan. Att arbeta 

fram en plan över projektet är en bra början. Utifrån riktlinjerna som den skapat har 

projektledaren större frihet att välja metod för arbetet, i vilken ordning uppgifterna ska 

utföras, av vem och skapa åtgärder så att målet nås inom tidsramen (Nordberg 2008:49). 
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Nordberg påpekar även att en konkret och fysisk projektplan är nästintill ovärderlig om 

det oförutsedda inträffar (Nordberg 2008:30). Det är alltså denna förplanering som 

mynnar ut till en projektplan, till planeringsfasen tillkommer även tankar kring och 

planerandet av marknadsföring (Lööw 2009:60). 

 

3.3.2 Tidsplan 

Tidsplan hänger oftast ihop med planeringsfasen. Tidsplanen beskriver när aktiviteterna 

i projektet kommer att äga rum, antagen tid och hjälper till att hålla ordning på detaljer 

(Hallin & Karrbom:2015:81). Det är alltså en översikt som ger ett grepp om den tid som 

står till förfogande.  

Det finns flera viktiga anledningar att tillföra en tidsplan under ett projektarbete. Bland 

annat om en eller flera involverade personer har flera åtaganden vid sidan om (Nordberg 

2008:57). För vissa projektledare kan det behövas boka lokal, volontärer, utrustning och 

liknande attiraljer inför ett musikevent, tidsplanen förenklar översikten kring när dessa 

bör vara klara.  

 

Hallin och Karrbom lyfter bland annat fram vikten av ”Bufferttid” när man skapar en 

tidsplan (Hallin & Karrbom 2015:84). En bufferttid kan jämföras med resurser som 

läggs undan, utifall att de behövs. När man skapar en tidsplan bör man göra plats för 

oväntade avbrott och oförutsedd utdragen tid, att lägga tillexempel två viktiga möten tätt 

inpå utan ”bufferttid” eller att med ytterst liten tidsmarginal placera anländandet av 

volontärer och scenbygge kan visa sig vara dumdristigt. Sällan går livet precis så som 

planerat och en bufferttid fungerar som en zon där projektledare kan se över problemet 

som uppstod och lösa det. Man har ofta att göra med olika typer av människor under 

arbetets gång, och man lär stöta på vad Nordberg kallar tidsoptimister och tidstjuvar 

(Nordberg 2008:57). Tidstjuvar beskrivs som händelser man inte kunnat förutse och 

tidsoptimister bland tillexempel medarbetarna kan resultera i besluts som försenas 

(Nordberg 2008:58). Här är det den inplanerade buffertiden som är räddningen. Även 

Lööw lyfter fram att det vanligaste felet inom en projektplan är just tidsplaneringen, att 

man missbedömer tiden (Lööw 2009:60). Projektledare med erfarenhet har i tidigare 

forskning påstått att 2–6 veckor är en överenskomlig tid att ha som milstolpe inom 

projektets gång för att få en bra och överskådlig blick på hur det faktiskt ser ut i nuläget 

(Lööw 2009:63). 
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3.3.3 Syfte & Mål 

Den idé som ett projekt skapas för behöver omvandlas till ett tydligt mål (Hallin & 

Karrbom 2015:50), dessa mål är självklart varierande beroende på projekt. Idén behöver 

omformuleras till ett tydligt mål eller syfte för att de som arbetar med projektet ska 

tydligt förstå vad det är de jobbar mot och fungerar som pelare för att ge projektarbetet 

en passande struktur (Nordberg 2008:33). Målet beskriver vad den slutgiltiga produkten 

är, när det ska vara klart och vad man uppskattar den slutgiltiga kostnaden kommer vara 

(Hallin & Karrbom 2015:50). Nordberg förklarar dessa genom att berätta att syfte 

beskriver vem som ska göra vad för vem och varför, medan ett mål beskriver ett 

framtida tillstånd (Nordberg 2008:35). 

 

3.3.4 Avgränsat område 

Det finns olika sätt att avgränsa ett område, det kan tillexempel vara geografiskt, 

åldersmässigt, ämnes eller verksamhetsavgränsat. För att projektet inte ska sväva ut och 

bli allt för stort är det viktigt att man gör tydliga avgränsningar (Nordberg 2008:32). 

Några av de vanliga avgränsningarna att göra är geografiskt, genre och målgrupp 

(Nordberg 2008:32). Lööw lyfter fram en av de största fallgroparna kring avgränsning, 

vilket är nya delmål eller aktiviteter som kan uppkomma under arbetet (Lööw 2009:63). 

Till exempel en ny sponsor, ett delevent eller en ny budget. Återigen så är det 

avgränsningarna som hjälper till här att hålla projektet på rätt spår. Som hjälp är det 

vanligt att sätta upp en eller flera milstolpar som tillför avstämningspunkter (Lööw. 

2009:61).  

 

3.3.5 Särskilt avsatta pengar & resurser 

Det är här den ekonomiska aspekten tillkommer. Beroende på projektet behövs det 

oftast göras en förkalkyl, detta försäkrar projektledaren och de som är involverade att 

projektet är realistiskt rent kostnadsmässigt (Hallin & Karrbom 2005:91). Det finns 

olika aspekter att ha i åtanke när man ser över sin budgetering, bland annat vad olika 

delar kommer att kosta. Några av dessa är tillexempel gage för artist, eventuell 

övernattning, löner, lokalhyra, eventuell utrustning som behöver hyras in, eventuell 

rekvisita m.m. 
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4 Teori 
Uppsatsens teori grundar sig i begreppet livsvärldshermeneutik samt Pierre Ricoeurs 

(1913–2005) teori kring möjligheten att använda en text som modell för en 

samhällsvetenskaplig tolkning. Dock lutar Ricoeurs tolkningar mer mot en strukturering 

av text vilket inte kommer återfinnas i uppsatsen, endast hans tänk kring att använda en 

text som tolkningsmodell kommer återspeglas eftersom att det är innebörden av 

insamlat data, inte själva teorierna, som ligger till grund för studiens resultat. Ricoeur 

använder hermeneutiken som mer än en metod, han ser den som en fundamental 

mänsklig reflexion (Ödman 2017:127). Ricouer söker i sin helhet efter lösningar på 

tolkningsproblem inom human- och samhällsvetenskapens område. I The mode log the 

Text: Meaningful action Considered as a Text (1973) presenterade Ricoeur tanken kring 

att använda en text som modell för en samhällsvetenskaplig tolkning. Ricoeur förklarar 

att läsningen av en text innebär att studera den språkliga kod som existerar i textens 

mening och erbjuder läsaren en förståelse kring textens ”värld”, värld i detta fall menas 

den inre erfarenhetsvärld som existerar hos de intervjuade individerna. Inom 

hermeneutik är den fenomenologiska tolkningen påtaglig i stora drag, och det är där vi 

hämtat begreppet ”livsvärld” (Med Livsvärld som grund av Jan Bengtsson 1999:10f. 

Författarna och studentlitteratur 1999). 

 

4.1 Livsvärldshermeneutik 

För att förklara begreppet livsvärldshermeneutik bör man börja i dess två centrala delar, 

hermeneutik som forskning och livsvärlds-begreppets innebörd. 

Andreas Fejes och Robert Thornberg förklarar i sin bok Handbok i kvalitativ analys att 

ordet ”hermeneutik” kommer ursprungligen från den grekiska guden Hermes vars 

främsta uppgift var att tolka gudarnas budskap och förmedla den till människan 

(2017:71). Hermeneutik handlar alltså om att tolka likaså att förstå och förmedla. 

Hermeneutik kan beskrivas som tolkning av en text, forskning där förståelsen är central.  

Michael Uljens och Jan Bengtsson besrkiver i sin forskningsansatts 

Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik: Aktuella humanvetenskapliga 

forskningsproblem att tolkningen, eller förklaringen, är det som leder fram till 

förståelsen (2003:22). Ordet ”förstå” förklaras av PerJohan Ödman i boken Tolkning, 

förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik är att se tydligare, man förmedlar 

mellan olika tankar för att nå gemensam förståelse (2017:17). 
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Ett exempel på hermeneutiskt tänkande ges i boken Vara och Tid (2013, Originalets 

titel: Sein und Zeit, 1927) av den tyska filosofen Martin Heidegger. Där Heidegger 

jämför ämnet med att mäta och väga en hammare. Genom att göra det så vet vi inte att 

det är en hammare, det vet vi först när vi använder den, när vi ser dess ”livsvärld”. 

Därigenom uppkommer vår förståelse för objektet (Ödman 2017:17).  

Hermeneutiska teorier pekar inte ut observerbara företeelser, utan används i ett försök 

att beskriva en individs livsvärld, dvs inte hur världen är utan hur individen föreställer 

sig världen. I detta fall hur de utvalda projektledarna föreställer sig sina arbeten, sin 

livsvärld. Jan Hartman förklarar i sin bok Vetenskapligt tänkande: Från klunskapsteori 

till metodteori att hermeneutik kan med all rätt ses som strävan av existentiell tolkning 

genom att använda intervjuer som huvudsaklig empiri (2004:185).  

Ordet ”livsvärld” och dess betydelse för modern samhällsforskning kan spåras till 1912 

då George Simmel använde begreppet i sin upplaga av boken die Religion (1906, 2nd 

edn 1912). I sin forskning använder Simmel begreppet för att förklara möjligheten av att 

förstå religion som en självständig värld (Bengtsson 1999:10). Ordet används 

visserligen inte systematiskt och är inte ett återkommande begrepp, men han gjorde 

ändå bruk av det. Den moderna fenomenologins grundare, Edmuns Husserl (Bengtsson 

1999:9) gjorde ett aktivt användande av ordet i sin filosofi redan runt 1916 (Bengtsson 

1999:10). Husserl använder ordet livsvärld för att beteckna verkligheten, beteckningen 

kom att bli väl använt inom samhällsvetenskapen för att förklara världen som den 

enskilda individen upplever den. Husserl menar att vetenskapen, genom sin objektivism, 

har förlorat betydelsen för människors liv. Hans filosofi är att livsvärlden är den värld 

som vi lever i tillsammans med andra individer och som vi kan stå i kommunikativt 

förhållande med (Bengtsson 1999:17). Forskaren Inger Berndtsson som vid olika 

tillfällen forskat kring individers livsvärld har i sin forskning uttryckt två olika sätt att 

forska kring livsvärld. Innan hennes forskning kring betingelser för livsvärldsforskning 

med fokus på personer med synnedsättning eller blindhet låg hennes fokus på 

vardagsmiljöer för att nu röra sig kring att inbegripa institutionell miljö (Uljens & 

Bengtsson 2003:104). Ytterligare två forskare som tagit plats inom livsvärldbegreppets 

domän är Merleau-Ponty och Schutz. 

Merleau-Ponty tog inspiration av både Husserl och Heidegger och har flitigt använt 

begreppet ”vara-till-världen”, som syftar på att förstå varat. Han utvecklade begreppet i 

Phénoménologie de la perception (1945). Hans forskning berör alltså den levande 

kroppen, dess fysiska egenskaper och relation mellan sådana egenskaper (Bengtsson 
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1999:22), det är både en kroppsteori och en subjektteori. Betoningen ligger i att den 

levda kroppen är subjekt för alla erfarenheter man bär på. Den levda kroppen ses som en 

utgångspunkt där vi befinner oss i ett interaktivt förhållande till det som vi möter.   

Alfred Schutz utarbetade sin egen version av livsvärldsbegreppet, till en början talande 

han om ”social värld” men detta utvecklades senare till uttryck som ”vardagsvärld”. 

Shutz begrepp innefattar en teori kring du-och vi-relationer. I du-relationen är individen 

ensidigt medveten om en annan människas tillvaro medans vi-relationen innebär att två 

parter är ömsesidigt medvetna om varandra och deltar i varandras levda liv (Bengtsson 

1999:25). Shutz karaktäriserar den vardagliga livsvärlden som en praktisk och social 

värld.  

Avslutningsvis förklarar Jan Bengtsson i sin bok Med livsvärlden som grund (1999) 

begreppet livsvärld i liknande företeelse, han påstår att begreppet innefattar en social 

värld med mänskligt skapande föremål och mänskligt organiserande av livet (Bengtsson 

1999:17). Han förklarar att livsvärld är den konkreta verklighet som vi möter dagligen 

och som vi förhåller oss till, det levda livet (Bengtsson, Jan 1999:17). Därför kommer 

jag i min uppsats att förhålla mig till just livsvärld-begreppet och dess innebörd. 

 

5 Metod och Material 

Eftersom att det är dessa individers tankar och åsikter som är av vikt i min uppsats valde 

jag att till stor del arbeta med  kvalitativa intervjuer, som rekomenderas vid 

undersökningar kring en individ och hur dennes föreställningsvärld ser ut (Trost, 

Jan.2014:43). För att stärka mitt resonemang och för att ge en bredare belysning på 

ämnet har jag även använt mig av litteratur och vetenskapliga artiklar som berör ämnet 

projektledning. Mina tolkningar och antaganden bygger på svaren jag fick under 

intervjuerna som sedan sammanställdes till en sammanfattande redovisning av deras 

erfarenheter kring arbetet de utför. Jag ville använda ett arbetssätt som skulle ge mig en 

djupare förståelse för dessa två individers arbetsprocess och vad projektarbete innebär 

för dessa.  

Vid intervjuerna arbetade jag med en egengjord intervjuguide som innehåller frågor 

kring individen, allmänna frågor kring individens arbete, musikevent i det stora hela 

samt tankar kring arbetet. Intervjun används här som ett sätt att samla information kring 

dessa individers arbete för att skapa en förståelse för deras livsvärld som projektledare. 

Materialet består alltså av bearbetning av intevjusvar, analys och tolkning (Ahrne & 

Svensson 2015:147).   
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5.1 Utformning av intervjufrågor 

Vid utformning av intervjufrågor är det viktigt att hålla sig så nära sitt syfte och 

frågeställning som möjligt för att få fram relevant information. Min uppsats rör sig 

kring ett intresse av hur dessa arrangörer tänker, agerar och resonerar kring sitt arbete, 

vad de kan se omkring sig och hur deras individuella handlingsmönster ser ut. När jag 

började fundera över vilka frågor som var mest relevanta tog jag bland annat hjälp av 

redan publicerade uppsatser inom ämnet ”projektledning” för att få en grund i vilken typ 

av frågor som är relevanta. Jag tog sedan hjälp av de fem aspekterna som presenterades 

i avsnit 3.3 (planeringsfas, syfte/mål, avgränsat område, tidsplan och ekonomi/resurser) 

och använde dessa som stödkategorier när jag arbetade fram frågorna. Det resulterade i 

sju kategorier, inklusive frågor om individen (t.ex. tidigare erfarenhet) och Övrigt 

(”finns det något mer kring din arbetsprocess du skulle vilja poängtera eller berätta?”). 

Jag var noggrann med att använda mig av öppna frågor och lämnade ett stort utrymme 

till informanten att tala, vid vissa tillfällen uppkom även följdfrågor där jag bad 

informanten förtydliga sina svar. Efter godkännande av informanterna valde jag att 

spela in respektive intervju för att underlätta den kommande transkriberingen, 

intervjuernas längd varierade och hamnade på en tidsskillnad på ungefär 50 minuter. 

 

5.2 Val av informanter 

När det kom till att göra mitt val av informanter använde jag mig av ett så kallat 

”tvåstegsval”. Alltså att man först hittar organisationen och sedan individen inom den 

organisationen, det vill säga nyckelpersonen (Ahrne & Svensson 2015:40). Efter att ha 

gjort efterforskning inom mitt geografiskt valda område föll mitt val på Live at Heart 

och Conventum, som beskrevs tidigare i uppsatsen. Att valet föll så pass enkelt på dessa 

två är på grund av deras olikheter, Conventum som till exempel har tillgång till egna 

lokaler och event under hela året och Live at heart som arrangerar på flertalet olika 

scener under en vecka. Min förhoppning var att deras olikheter skulle ge ett bredare 

perspektiv kring hur arbetet som projektledare fungerar. När jag sedan valde mina 

nyckelpersoner gick jag utifrån de som står som projektledare på respektive hemsidor. 

Eftersom att det är just dessa personers livsvärld som är intressant behövdes inte 

ytterligare informanter (Trost, Jan 2010:143). Jag vände mig sedan via mejl till 

projektledarna där jag började med att presenterade jag mig själv, berättade kort om 
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syftet med min uppsats och det bestämdes att intervjutillfällena skulle ske på deras 

respektive arbetsplats.  

 

5.3 Bearbetning av intervjusvaren 

Efter muntlig tillåtelse av informanterna valde jag att spela in samtalen för att sedan 

transkribera dem, den stora fördelen med att spela in är att man sedan kan spela tillbaka 

vissa sekvenser och lyssna på intervjun flera gånger. Jag tog även hjälp av egna 

noteringar från intervjutillfällena vid transkriberingen för att få med mina egna tankar 

som uppkom under intervjuerna, dessa skrevs ner vid varje del inom parentes. För att 

förenkla mitt arbete använde jag mig av överskrifter där jag placerade in informanternas 

svar. Transkriberingen lästes således igenom flera gånger vilket hjälpte mig att lära 

känna mitt material på en grundlig nivå och skapade en möjlighet att inleda 

tolkningsarbete redan under själva lyssnandet. Att transkribera innebär att transformera, 

i det här fallet att transformera det inspelade materialet till ett skriftligt material.  

Att göra tolkningar av projektledarnas ”historia” gör att jag befinner mig i 

hermeneutikens domän. Staffan Selander och Per-Johan Ödman (Text och Existens: 

hermeneutik möter samhällsvetenskap. 2004:9. Bokförlaget Daidalos AB) förklarar att 

en hermeneutisk forskare ofta utgår från texter, där även en intervju existerar som en 

text. Transkriberingar som är ordagranna tenderar att bli aningen tillgjort och är inte 

passande för den skrivna texten (Kvale & Brinkmann 2014:218). Utskriften av svaren 

beror på avsikten. Då materialet inte ska användas till en så kallad språklig analys 

”städades” transkriberingen upp vid min andra läsning av den (Kvale & Brinkmann 

2014:222). Ord som ”mm”, ”palla” och liknande slangord korrigerades till ett mer 

passande språk. ”Palla” blev till exempel till ”orkade inte/hade inte tid för”, det 

anpassades alltså till en form som lämpar sig för en analys Kvale & Brinkmann 

2014:220). 

 

5.4 Etiska överväganden 

Fördelar och nackdelarna som existerar kring intervjubaserat material kan skifta. 

Intervjun är enligt Ahrne och Svensson (2015) på många sätt ett oslagbart verktyg i 

forskningen. En av fördelarna med att använda kvalitativa intervjuer är att det ger 

tillåtelse att variera sina frågor och i vilken utsträckning man vill komplettera med 

öppna frågor eller fler frågor än de som fanns till sedan innan tillfället (Ahrne & 

svensson 2015:38). Frågorna kan enkelt anpassas och formuleras efter situationen, man 
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är alltså inte bunden på samma sätt som vid exempelvis standardiserade frågeformulär. 

Till dess svagheter hör att informanten kan ha andra syften med sina svar än de som 

efterfrågas, trots ärliga svar kan informationen lätt vinklas (Ahrne & Svensson 

2015:54). Man kan som intervjuare inte ta för givet att det informanten uppger är 

sanningsenligt. Eftersom att uppsatsen bygger på informantens egna åsikter bör man ha 

i åtanke att det individen berättar är utifrån dennes synpunkt och kanske inte alltid 

överensstämmer med verkligheten (Ahrne & Svensson 2015:53). Jag var därför 

noggrann med att tidigt påpeka att uppsatsens resultatdel bygger uteslutande på hur 

informanterna ser sin respektive livsvärld. 

När man arbetar med kvalitativa intervjuer betyder det oftast att man arbetar med några 

få informanter, detta gör att det är lättare att ”gissa” eller urskilja vem som är vem. Där 

av är den etiska aspekten eventuellt den viktigaste vid insamling och nerskrivning av 

empiri, information kring sekretess och informantens rättighet som tillexempel att 

avbryta när denne vill under intervjuns gång och rättighet till att vara anonym. Man 

skall tillämpa fyra forskningsetiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, information kring dessa är hämtade från 

Vetenskapsrådet (www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Informationskravet innefattar att de intervjuade skall informeras om forskningens syfte. 

Detta gjordes både via mejl samtidigt som min förfrågan om deltagande samt muntligt 

innan intervjun började, det spelades då även in tillsammans med intervjun. Innan 

intervjun informerades den intervjuade om samtyckeskravet, att de har rätt att avsluta 

intervjun när de vill, att de har rätt att inte svara eller hoppa över en fråga samt att de får 

själva avgöra hur detaljerat de vill/inte vill svara. När det kommer till 

konfidentialitetskravet tillfrågades de båda informanterna muntligt om jag fick nämna 

dem vid namn, något de båda godkände. Vid en av intervjuerna uppkom kravet att jag 

via mejl skulle skicka ett exemplar av transkriberingen som jag godkände och 

tillämpade. Eftersom att det bara är två informanter är det oerhört lätt att gissa vem som 

är vem. Jag hade även en tanke sedan innan att jag ville presentera de olika 

informanternas historik och åsikter i min jakt på att belysa deras livsvärld, anonymitet 

hade eventuellt försvårat den processen och det var därför en lättnad för mig att båda 

informanterna valde bort anonymitetshandlingen. Vi kom där efter in på 

nyttjandekravet, som avser att informanterna är medvetna om hur och till vad som deras 

svar kommer att användas. Vid början av intervjuerna informerade jag de båda om att 

jag bara kommer att använda deras svar i min forskning, det är bara jag som kommer att 
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lyssna på deras intervjuer. Informationen lästes upp muntligt och bekräftades av 

informanterna innan intervjun, detta finns med på inspelningsmaterialet 

 

6 Resultat  

Följande text är resultatet från sammanställningen av intervjusvaren som gjordes med 

informanterna. De som medverkade som informanter är två projektledare från olika 

verksamheter i Örebro och kommer benämnas som LG (LAH) och Fredrik 

(Conventum). Den inledande kapitlet beskriver bakgrunden hos de två informanterna 

och deras beskrivning av respektive verksamhet. Därefter mynnar kapitlet ut i 

underrubriker som är satta efter informationen som gavs under rubriken definition av 

projekt i kapitlet om tidigare forskning. Livsvärldsbegreppet kommer inte återkommaa 

under Resultat utan återkopplas till i Diskussionskapitlet där jag reflekterar kring 

informanternas svar och hur de ser sin livsvärld.  

 

6.1 Conventum – Att vara en projektledare 

Fredrik förklarar att han är en ”self-made” man, att han är ursprungen ur ”do it yourself- 

andan”. Han har varit på Conventum i tio år nu och hans bakgrund är som ideell 

arrangör av konserter. Han har även spelat i egna band, släppt vinylskivor och gjort 

liknande saker ideellt i sin hemstad under 80-talet. Han arbetade där tio år ideellt, med 

både egna band och andras, konserter och små festivaler. Tillsammans med sina vänner 

skapade han ett eget skivbolag där han jobbade i ytterligare tio år och det var genom 

skivbolaget han hamnade i Örebro. Kortfattat förklarar han att han har arbetat på 

gräsrotsnivå i tio år, professionell nivå på ett skivbolag i tio år och sedan tio år på 

Conventum som projektledare. Han har ingen tidigare utbildning som han kan koppla 

till projektledning utan det är bara en lång erfarenhet av branschen. Han berättar även 

att han har ett personlighetsdrag där han alltid har varit väldigt intresserad av att driva 

projekt med andra, så arbetet som projektledare passar hans personlighet. 

Konsert- och Nöjesansvarig heter det på pappret och kortfattat innebär det att hans jobb 

är att se till att de har aktiviteter inom området konsert och nöje. Han hyr ut lokaler till 

externa arrangörer och arrangerar ibland även själv, det vill säga att han tar in artister på 

eget bevåg och marknadsför själva eventet på egen hand. Målet är att de ska ha ett visst 

antal event under året för att gå runt. 
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Han berättar vidare att vissa typer av event är för små för Conventum, då de bara har 

stora lokaler. De är aldrig på indie-nivå eller är först med ny musik. Utan de behöver ha 

en större, fast publik som vill se en artist för att de ska hamna på Conventum. Han går 

vidare med att berätta att det finns bättre ställen i Örebro att spela på för mindre artister. 

Att handskas med större artister eller internationella artister handlar väldigt mycket mer 

om ekonomi än något annat. Han berättar att de köper en del, men för att nå nästa steg 

på internationella akter så är det en helt annan liga man spelar i, vilket har gjort att de 

hamnat på en nivå där de har de största svenska akter som åker runt. Han berättar vidare 

att de nästan inte gör några event under sommaren eftersom att de bara har lokaler 

inomhus, vilket inte är lockande för en sommarpublik. Där av kör de två hektiska 

perioder, ungefär 30 arrangemang på hösten och 20 på våren. Och det är Fredriks jobb 

att se till att de har de arrangemangen. 

När det kommer till fallgropar inom projektledning ser han först och främst två vanliga 

fällor. Den ena är att tro att allt löser sig, klockan kan gå fort ibland. Ju större event det 

är ju fler saker måste sitta. En del projektledare har en tendens att underskatta vikten av 

bra rutiner. Har man inte bra rutiner och någonting slår slint så kan allt fallera. Därför är 

det viktigt att inte underskatta event, inte underskatta de banala delarna. Man måste vara 

i tid, man måste ha rutiner och man får inte gå i tankar som ”ja men det är flera timmar 

kvar”. Han berättar vidare att ju större eventet blir, desto fler människor ska in. Där är 

kommunikationen viktig. Det är lätt att tro att någon annan ska göra något, det är lätt att 

saker faller mellan stolarna. Därför är det viktigt med god kommunikation samt ordning 

och reda i systemet. Om Fredrik skulle välja en enda fallgrop skulle det vara att man 

måste vara noggrann med vem som har ansvaret för vad och att alla är införstodda. Man 

måste även hålla koll på de byråkratiska delarna så som tillstånd, hur många människor 

får vistas i lokalen och vilka lagar man måste rätta sig efter.  

 

Jag är ingen liten klubbarrangör där man kanske har ett tight gäng och har koll på allt 

utan ska man jobba som projektledare med stora projekt då är det väldigt lätt hänt att man 

inte har koll på i vems händer saker ligger, som att uppdatera polistillståndet. 

 

En till fallgrop han ser, även hos sig själv, är åldern. Han berättar att det kan bli svårare 

att hänga med i var som är populärt hos ungdomar idag. Men där får man försöka omge 

sig av människor som har den kompetensen, där kan även fans och publik hjälpa till, 

han berättade följande exempel: 
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 Jag fick mejl av en kvinna i våras som frågade om jag kunde ta hit babblarna. Och jag 

visste inte vad babblarna var Men det är ju alltid kul med tips av folk vad de vill se så jag 

tänkte att jag kollar upp dem. Så bara 5 minuter efter att hon hade mejlat så hade jag 

mejlat iväg till två kompisar i branschen och kollat vilka det var som gjorde Babblarna, 

var på en av de svarar att det var hen som gjorde den. Och 5 minuter senare hade vi gjort 

upp dealen. Så jag svarade alltså den kunden en kvart efter att hon mejlat och skrev ”tack 

för tippset! Jag har kollat upp babblarna och vi har nu bokat dem. Jag sätter upp dig på 

gästlistan. 

 

När det kommer till avgörandet om ett event har varit lyckat eller ej så förklarar Fredrik 

att ekonomi är ett sätt att mäta, men även besökarna och personalens åsikter tas med i 

beräkningen. Han berättar att han brukar försöka jobba utifrån tre delar, den ena är att 

de ska vara så bra som möjligt för branschen, de ska vara bättre än Karlstad, Linköping 

och så vidare. När han har att göra med branschfolk ska de alltid få ett snabbt svar med 

all information de behöver. Den andra delen är deras gemenskap med de turnerande 

sällskapen. Alltså från artisterna till de som bygger scenen. Det ska se bra ut i logerna, 

maten de får ska vara bra och allt ska ha en bra helhet. Han förklarar att det är viktigt att 

alla är strikt professionella, det är inga servitörer som springer i logerna och vill ta en 

bild med artisten som ett exempel. Den tredje delen är publiken. De ska ha lätt för att 

köpa biljetter, man luras inte på extraavgifter, de får bra och snabb information och ett 

mejl dagarna innan med tider och annan information. Frågor från besökarna uppkommer 

alltid, men de försöker vara proaktiva och ge dem all information i förväg.  

 

Vid vissa event har vi fans som står och köar flera timmar innan i både kyla och regn, då 

ser vi till att gå ut med tillexempel varm choklad, ser till att de kan använda en toalett. 

Allt går att brytas ner till små delar som bemötande, utseende på lokalerna och att tiderna 

hålls.  

 

Han berättar vidare att de försöker vara som en maskin, det ska inte uppfinnas några nya 

saker utan allt är genomtänkt sedan innan. Om de delarna sitter, då borde det bli ett 

lyckat event. Sen finns självklart ekonomin där med, även om den inte har med 

upplevelsen eller eventet att göra. 

 

 Visst är det 200pers på ett event där det hade behövts 400 för att gå i vinst så är det inte 

för mig ett lyckat event eftersom att vi gör en ekonomisk förlust. Men jag har inga 

problem med att se att eventet i alla andra delar är ett lyckat event. Så ibland blir det lite 

knasigt att ta med ekonomin där. Men kvalité betalar sig i slutändan. Tycker folk att det 
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är lite halv taskigt här en gång så kan det vara svårt att få de tillbaks. Vi vill ju ha 

återkommande kunder. 

 

Vi gick vidare till att diskutera viktiga egenskaper hos en projektledare. Fredrik 

förklarade att han vänder sig mot att man bör vara kreativ. Om man inte har hög 

arbetskapacitet, då klarar man inte av att vara kreativ. Han mindes ett citat han hört som 

lyder ”Kreativitet är att ha fyra vänner och jobba hela tiden”. Man jobbar hårt för att nå 

sitt mål, kreativiteten kommer av att du jobbar. Han vill inte säga att man ska vara 

”icke-kreativ”, men poängterar att kreativitet kommer igenom arbete. Man måste vara 

arbetsvillig och inse att det finns inga genvägar för en projektledare. Han la även till 

social kompetens som en viktig egenskap, man ska ha en empatisk förmåga och kunna 

förstå hur andra människor fungerar. För när man är en projektledare så möter man 

ständigt nya personligheter, och dessa individer vill saker de också. Man måste kunna 

förstå vilka slag man ska utkämpa och hur dessa människor bör hanteras för att få alla 

att göra sitt bästa och arbeta mot samma mål. 

 

Tillexempel, jag vet inte vad du har för bild av mig nu men jag sitter inte här i svart 

kostym utan jag är mer avslappnad och svarar öppet på alla frågor, jag kunde ha tagit på 

mig en annan yrkesroll i det här mötet med dig. Den känslan måste du ha, vem ska du 

vara, för att du ska få bäst resultat vid ett projekt. Samtidigt som man är sig själv så måste 

man förstärka eller försvaga vissa delar eller egenskaper hos sig själv beroende på 

sammanhanget man befinner sig i. 

 

6.1.1 Tidsplan, Planering, Marknadsföring och Feedback 

Fredrik berättar att under de tio år som han arbetat på Conventum så har landskapet för 

marknadsföring svängt väldigt mycket. Idag är det 75% digitalt och då riktar de sig till 

Facebook och Instagram. För bara något år sen var det uppdelat 50–50 och året innan 

dess körde de kanske bara 20% online. Han berättar att han tror att det är en brytpunkt 

nu för många, man får ut så pass mycket av det digitala så det är dit man vänder sig. 

När det kommer till feedback så berättar han att kontoret stämmer av med inblandade 

om alla är nöjda. Det kan tillexempel låta som följande ”ja det gick bra på Carola, här är 

ekonomin, hon verkade nöjd, har ni hört något från dem?” så den typen av uppföljning 

görs. Ibland så kollar man med någon turnéledare, vars jobb är att se till att artisten är 

nöjd. Om det har hänt något speciellt under tillexempel spelningen så stämmer man av 

där för att se vad som hände. Annars är det publiken man har feedback med, de är inte 

sena med att höra av sig. Om gästen har uppgett en mejladress vid bokning så får de ett 
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mejl med kontaktinformation för frågor och kommentarer som de kan vända sig till. De 

kan då alltså smidigt höra av sig om de tycker att något varit dåligt, eller för all del bra. 

Han berättar att det tyvärr är sällan folk hör av sig och ger beröm men att han vet att 

folk är nöjda. 

 

Jag känner igen en nöjd publik, den förmågan har jag. Men det är ju så vi människor är, 

vi skickar sällan ett ”oj vad bra det var” så hör man ingenting så är det oftast bra. 

 

Vi kan kalla det för tyst beröm. Han berättar att de hanterar runt 6000 kunder per år och 

det är klart att någon kan ha fått en plats de inte tycker om, någon tycker att ljudet var 

för högt eller för lågt. Han berättar att de försöker vara ödmjuka då de verkligen vill att 

det ska vara en bra upplevelse, han går vidare med att förklara att de inte gömmer sig 

för kritik utan att de mer än gärna diskuterar med kunderna om de har någon åsikt om 

eventet. Kritiken blir till föremål för förbättring och de försöker att alltid ha en öppen 

dialog. 

Vi gick vidare med att diskutera kring akterna, banden och artisterna, hur de bokas och 

hur Fredrik går till väga för att hitta dem. Han förklarade att i och med sina många år av 

erfarenhet så känner han mycket folk i konsertbranschen som just jobbar med att få ut 

akter på turné. En stor del av artisterna bokas på rutin, som alltid gör ett stopp på 

Conventum i Örebro. Ibland så hyr de in sig själva eller så vill de ha betalt för att spela, 

ska en betalning göras så gör Fredrik och hans kollegor en bedömning kring om man 

ska köpa artisten eller inte. Han förklarar att det är mycket pengar och i biljettbranschen 

så går det fort att förlora pengar, man ska inte tro att man alltid säljer 500–600 biljetter, 

så enkel är inte spelplanen. Han förklarar vidare att de inte är intresserade av att förlora 

pengar och därför sätter gränser för vad som är rimligt. Om en artist väljer, av olika 

skäl, att hoppa över Conventum för att de får bättre betalt i Karlstad så är det okej, det är 

något de kan leva med. Det görs alltså alltid en bedömning kring vilka man ska satsa på, 

och är det en extern arrangör som vill hyra en av deras lokaler så förhåller sig Fredrik 

till lagen innan han ccepterar bokningen. Han berättar att det finns de artister som är på 

marginalen, om man pratar om sin egna moraliska kompas. Han pratar då inte om till 

exempel blackmetal-genren som ibland kan vara stötande utan om det är okej att ha med 

i kommunala lokaler och vad lagen säger. Så länge akterna håller sig inom lagen så kan 

de inte neka någon att hyra en lokal, för då begår istället Conventum lagbrott. Däremot 

om han själv köper en artist så kan han vara mer selektiv och plocka bort det som han 
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själv inte anser är ”det bästa”. Dock ligger inte sista ordet hos Fredrik, utan hos hans 

chefer som ansvarar för hela anläggningen. 

 

6.1.2 Resurser, Ekonomi och Personal 

Angående min fråga kring hur man prissätter ett event så bemöts ämnet tveksamt. Han 

förklarar att det är väldigt sällan de får höra av ett band att de vill ”vara billiga”, visst 

finns det de som vill sänka biljettpriset men då sänks även det gage som erbjuds av 

Conventum. Många band sneglar på varandra, vad vill en publik betala? Hos 

Conventum kostar en biljett i snittpris 450kr, men det finns även de som ligger under 

400kr och de som ligger över 600kr. Det är alltså en intervall på 350-650kr man tittar 

på. Vad priset hamnar på är beroende på olika faktorer, kommer det en artist med en 

jättestor scenproduktion kontra en mindre produktion så ändras priset därefter.  

 

  Ibland är det bättre att våga ta det dyra priset, för de som vill se det de är villiga att 

betala och även om man sänker så upplever jag att det inte är priset som får människor att 

vilja gå. Om man inte tänker okej, vi behöver 500personer för att gå ihop, då måste det 

kosta så mycket för vi har så mycket kostnader. Jag tror jag pratar för hela branschen när 

jag säger att jag tror man chansar mer än har någon analytisk grund på priset. 

 

70% av deras event sker i kongressalen och den är teknikutrustad med ljud och ljus. 

Men det är inte Conventums ljud och ljus utan det ingår i deras hyra, det är alltså 

fastighetsägarens teknik. För att få in ekonomin till hyran så hyr Conventum i sin tur ut 

tekniken till de som ska vistas i lokalen. I arenan finns ingen teknik så där får de som 

hyrt lokalen ta in egen eller så tar Conventum in det på annat håll. Fredrik förklarar att 

det ser väldigt olika ut från event till event. Han ger exemplet att Thåström ska komma, 

då är det Fredrik som ordnar scen, tyger vid scen och Thåströms produktion kommer 

med eget ljud och ljus. Utöver det tar han även in personal från ett företag i Eskilstuna 

som lever på att åka runt och arbeta med scener, samt ett företag från Stockholm som 

kör själva riggningen. Om de som är fastanställda på conventum kan och har tid så gör 

de gärna så mycket som möjligt själva, för att spara på utgifter, men han berättar att det 

inte är så ofta som tiden finns och därför tar de in extern personal när det behövs. Han 

poängterar att det är viktigt att omge sig med bra individer, att man inte ska stänga 

dörrar utan försöka få människor att göra det de är bra på.  Volontärer är inget de aktivt 

arbetar med, utan det tillkommer endast om någon extern arrangör väljer att ta in den 

hjälpen. 
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6.1.3 Avgränsat område 

Fredrik ser flera olika typer av förändringar som skulle kunna göras för att förbättra 

arbetet som projektledare i Örebro. Det första han tar upp är upprustning av redan 

tillgängliga lokaler, ett exempel är att hockeyhallen skulle kunna göras eventanpassad. 

De lokalerna som redan finns kan aldrig bli för bra, samtidigt som han tvekar en del 

kring om man faktiskt ska satsa de pengarna där.  

Han tycker även att det han saknar i Örebro är en gemensam organisation för att 

promota det som sker i staden. Han förklarar att det har hänt mycket i Örebro de senaste 

åren och att han tycker att man skulle vara bättre på att paketera den. Örebro har ett 

ganska bra turistläge redan nu men det skulle kunna bli ännu bättre. 

 

Jag saknar lite det att ”nu trycker vi på den här knappen för”… När vi hade 

melodifestivalen här. Som är en sådan high profile event, eller i alla fall var. Då är det 

som att då öppnas alla dörrar liksom, då får man verkligen sitta ved ett sådant här runt 

bord med tekniska förvaltningen, city Örebro, politiker du vet liksom, alla vid samma 

bord. Stan lever, city Örebro smäller på stan, varenda butik har Mello-tema, svampen 

lystes upp i Mellofärger, Öbo skickade ut ett utskick med gratis biljetter. Det går inte att 

undgå liksom, där snackar vi maskin! 

 

Det är självklart ingen hemlighet vad folk gör, men han tycker att Örebrokompaniet 

som hade det uppdraget ska se till att en sådan grupp fungerar fler gånger än vart fjärde 

år. Han anser att Örebro har mer att vinna på att marknadsföra vissa veckor på ett annat 

sätt än vad de gör idag. En typ av paketering av eventveckor och evenemang. 

 

6.2 Live at Heart – Att vara en projektledare 

LG arbetar sedan tre år tillbaks som projektledare hos LAH, han förklarar att LAH är en 

så kallad ”showcase-festival” med förebilden South by Southwest i Austin, Texas som 

var den första i sitt slag.  ”showcase-festival” innefattar osignade artister och konstnärer 

som genom dessa festovaler får en chans att synas. Efter South by Southwest har 

flertalet liknande festivaler uppkommit runt om i Europa och LAH var den första att 

uppkomma i Sverige och även den som är störst om man ser till omfång. Den har även 

vuxit från att vara en renodlad musik-showcase till att även inkludera film och konst.  

Han har sedan tidigare en lång erfarenhet från musikbranschen och har sammanlagt 

arbetat med musik i 30 år, men just att arrangera var något helt nytt för honom. Han 
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hade tidigare besökt festivalen och tyckte oerhört mycket om konceptet. När han sedan 

blev uppsagd från sitt arbete på ett skivbolag hörde han av sig till LAH och erbjöd sina 

tjänster. Under sitt första år inom verksamheten arbetade han som assistent till den 

dåvarande projektledaren för att, under andra året, arbeta mer parallellt och slutligen stå 

som projektledare för Live at Heart. Utöver sitt arbete med LAH så jobbar han även 

med andra arrangemang över året, ett exempel är Jazzfestivalen i Askersund. 

Under hela sin vistelse hos LAH har LG varit ansvarig för akter och spelschema, år 

2017 lades även teknik och scener in. På grund av det extra arbetet tog han hjälp av en 

annan arrangör i staden som axlade en del av arbetet. Han gick då in på korttidsbasis 

och LG förklarar att man måste vara minst två personer då det är 27 scener att se över. 

På min fråga om det är ett sätt för banden att sprida sig var svaret att det är 

förhoppningen med LAH är att det ska vara ett sätt för de mindre banden att sprida sig, 

skaffa nya kontakter och få mer erfarenhet. Han förklarar att det i dagens läge inte finns 

ett aktivt scoutande bland de större skivbolagen men att det ändå kan vara ett steg på 

vägen för att nå dit. 

När det kommer till själva eventen finns det olika faktorer som avgör om det har varit 

ett lyckat event, LG förklarar att det kan se väldigt olika ut. Oavsett publikantalet kan 

man som arrangör känna sig oerhört nöjd av feedbacken från konsertbesökarna. Så det 

är inte alltid den ekonomiska aspekten som talar för om eventet varit lyckat eller ej, men 

ekonomin finns ändå med. I slutändan gäller det att sälja tillräckligt mycket biljetter för 

att kunna fortsätta arrangera och är därav ett mått på framgång. LG förklarar att oavsett 

kan de inte klara sig på endast publikintäkter utan de får även ekonomisk hjälp från 

Örebro kommun.  

Utifrån sin egen erfarenhet förklarar LG att en genomtänkt plan är att föredra, man kan 

inte konstruera något direkt från skrivbordet. Att en projektledare har förmågan att 

strukturera, göra en tidsplan och budget samt förmågan att ha en realistisk tanke för att 

den kreativa ide man utgår ifrån ska kunna bli till en verklighet är oerhört viktiga 

egenskaper.  

 

Det är nog allt för många glada entusiaster som har haft en bra idé men slutat i konkurs 

eller med fiasko för att man inte har kunnat se hela vägen från idé fram till avslutat 

projekt. 

 

Oavsett typen av evenemang är LG av åsikten att vikten av en väl genomtänkt idé och 

realistisk tidsplan är stor. Även här lyfter han fram den ekonomiska biten och förklarar 
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att utöver idé och tidsplan måste man ha den ekonomiska biten, man kan inte bara 

”skjutsa från höften” och köra tills pengarna är slut. 

När det kommer till vad som är mest givande kontra vilka vedermödor som existerar 

svarar LG att det mest givande är responsen från publik och artister. Arbetet som 

projektledare är tufft både mentalt och tidsmässigt, så kallade vanliga kontorstider 

funkar inte.  

Man får vara beredd att jobba sena kvällar, helger och alltid vara tillgänglig för att få det 

att fungera. För att klara problemen som uppkommer ska man ha ett genuint intresse för 

det man gör, det ska vara gjort med hjärtat. 

 

6.2.1 Tidsplan, planering Marknadsföring och documentation 

Inom deras marknadsföring så använder de sig till viss del av annonsering via den 

lokala tidningen och affischering, men det största delen av marknadsföringen sker på 

onlinemediet Facebook. Med hjälp av riktade Facebook-inlägg bedömer de att de når ut 

till cirka femtiotusen individer, därav anser de att det är ett bra forum att vända sig till. 

Det beror också på vilken målgrupp man vill rikta sig till, publiken på LAH har en 

relativt hög medelålder och där av är Facebook en bra plattform.  LG förklarar även att i 

relation med hur mycket pengar man lägger på Facebookannonser och hur mycket man 

får ut av det så är det den mest värda per krona.  

En viktig del i sin planering är att ha en förberedelse vid eventuella problem, även de 

problemen man kanske inte tänkt på. Man bör aldrig ha slut på budget och liknande i 

förväg inför ett större projekt då problem kommer uppkomma och man måste se till att 

ha både tid och resurser för att lösa dessa problem. Att problem uppkommer är 

oundvikligt, särskilt om man jobbet med något så pass omfattande som LAH. LG 

uppger att de gjorde 393 konserter på fyra dagar och allt går inte smärtfritt, det kan 

också uppkomma att man måste lösa problem genom att slänga in några extra tusen för 

att kunna lösa dem. Man behöver alltid en plan B, en lexibilitet och buffert i både tid 

och pengar jämfört med originalplanen är alltid att föredra. LG berättar att trots att de 

alltid har lyckats leverera i slutändan så har de varit notoriskt dåliga på att hålla sina 

egna mindre deadlines som bokningsinformation till kunderna, men detta är något de 

försöker förbättra. 

När det kommer till akterna som tar plats på LAH så är chansen att få spela upp till 

artisterna. De bokar inga akter aktivt själva utan akterna tillkommer på två olika sätt. 

LG berättar att de har ett system där man får skicka in en egen ansökan, i ansökan är 

kravet att man ska kunna skicka med ett liveklipp, en låt, en presentation samt en bild. 
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Den andra delen är samarbetspartners som sätter upp sina egna scener. Ett exempel är 

olika föreningar och studieförbund som har sina egna scener, där ansvarar de själva för 

vilka band de vill ha, men inte utan samråd med LAH som först får godkänna kvalitén 

på akten.  

Nej utan vårt sätt att boka band är att vara aktiva med att sprida information om att 

festivalen finns, sen är det upp till akterna om de vill. I och med att det är inget gage på 

sådana här festivaler utan det är ju ett sätt att dels få nätverk, dels få visa upp sig själva 

för en ny publik och förhoppningsvis ny musikbransch också då. 

 

När det kommer till feedback berättade LG om deras webb-bank som skickar ut enkät 

till alla spelställen samt musikerna, planer finns även på att föra en till branschfolket 

som deltagit och besökt festivalen. LG uttrycker att det är en viktig del att få en kreativ 

input och se vad man behöver tänka på till kommande år. Han bedömer att cirka 70% av 

musikerna är nöjda med sin spelning medande som är missnöjda ofta är det för att de 

förväntar sig en stor publik. 

 

Det är en stor pedagogisk uppgift att försöka få dem att förstå att ska ni lyckas med att nå 

rätt publik på LAH då krävs det arbete både före och efter, det är inte bara att komma hit 

och spela och åka hem igen då är det ofta ganska… ja. Man får sitt gig men inte mycket 

mer liksom.  

 

Utöver feedback så förekommer också dokumentation. I och med att de har offentliga 

bidrag så blir det en rapportering på den delen. LAH är även ett aktiebolag där de har ett 

antal andra offentliga verksamheter som sitter som delägare i LAH, de ställer även krav 

på att man kan rapportera relevant information så som ekonomsikt utfall, till delägare 

och styrelse. 

 

6.2.2 Resurser, Ekonomi och Personal 

Det finns olika typer av biljetter. Ett helt festivalpass kostar 695kr, dagsbiljett kostar 

195 onsdag-torsdag när det inte är lika mycket på schemat och 295 fredag-lördag när det 

händer lite mer. Nytt för 2017 var även att man kunde betala 150kr vid entrén om man 

bara vill se ett specifikt band. Skillnaden på dagspass och entrépass är att ett dagspass 

ingår alla scener under den dagen, medans entrépass bara gäller för den specifika 

scenen.  

LAH arbetar även med sponsorer, år 2017 hade de för första gången en huvud-partner 

som gick in med pengar, tog hand om 3 scener själva och hjälpte till med 
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seminarieprogrammet. Utöver sin huvud-partner existerar det en del företag som går in 

med kontanter mot att deras varumärke syns i LAHs programblad. Företagen betalar 

alltså en summa för att få marknadsföra sig i samband med evenemanget. 

Utöver de anställda så arbetar LAH till stor del med volontärer som han anser vara en 

nödvändighet med så pass många scener som de har i förfogande. LAH har runt 150 

personer som jobbar ideellt under festivalen, dealen är då att man jobbar ett pass på 4 

timmar och får en festivalbiljett som gäller för hela festivalen, hela veckan. Men LG tror 

att man ställer upp som volontär mest för att man tycker att det är viktigt och att man 

tycker det är kul att vara med. 

Vid frågan vart de vanligaste utgifterna ligger svara han att den första är arbetet för 

planeringen under året, LG arbetar 75% över hela året och så finns det de som jobbar på 

konsultbasis och fakturerar timmar. Under själva festivalen så är det främst 

seminarierna där de går in och betalar resa och hotell till alla utländska föreläsare samt 

ljudkostnader för alla scener. Vid ljudkostnader så har de delvis sponsring, då 

spelställena betalar sitt eget ljud men för att få det att fungera med tekniken går även 

LAH in med en del ekonomisk hjälp. 

Generellt så betalar de inte hotell och liknande för de utländska banden. Han berättar att 

en del länder har ett system där artisterna kan få hjälp med den biten, ett exempel är 

Kanada. Kanada har klassificerat LAH som en av festivalerna i Europa man kan söka 

bidrag för att åka och spela på. Han berättar vidare att det är något vi är dåliga på i 

Sverige, vi har inget liknande system för svenska akter som vill ut och marknadsföra 

sig, något han anser vara lite konstigt eftersom att politikerna gärna pratar om Sverige 

som ett ”musikland”. 

 

6.2.3 Avgränsat område 

LAH är något som är unikt och lockar även internationella band och besökare, cirka 20-

25% av de som spelar kommer från andra länder. Det är ett event som främjar både 

turistnäringen och profileringen av Örebro stad. När det kommer till omvärldsanalyser 

berättar LG att de ofta besöker andra liknande festivaler, både för att sprida information 

till de som spelar samt se hur den specifika festivalen fungerar. Till exempel besökte 

deras VD nyligen Wiens motsvarighet och upptäckte att konceptet var ungefär det 

samma, men att de hade betydligt färre spellokaler och färre akter, men större arenor. 

Han förklarar att alla festivaler har sin egen profil, trots att tänket är detsamma.  
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LG ser även en del saker som skulle kunna förbättras i Örebro stad för att underlätta 

arbetet som projektarrangör. Han förklarar att det finns ingen riktigt bra rockklubb i 

stan, de som har försökt driva slutar oftast med konkurs, som tillexempel Plektrum. Han 

anser att det alltid är svårt att driva ställen med offentliga pengar men han ser ändå ett 

behov av stöttning från kommunen. Han tar även upp scener, många av LAH´s scener 

tar in mellan 100–200 personer och så finns det några få riktigt stora arenor som tar in 

från 600 och uppåt. Men han ser att det saknas mellanstora scener som ligger på 300–

400 personer. Han lägger till att det är en svår, kulturpolitisk fråga angående hur mycket 

man skall lämna till marknaden, hur mycket man ska hjälpa till med strategi från 

kommunen. Och det är där han ser det största behovet, mer stöttning. Han ser gärna att 

man går in och stöttar arrangörer, så att de som jobbar över hela året, inte bara LAH, 

utan även de som driver klubbar inne i stan som arbetar kopiöst för att få det att funka. 

LG skulle gärna se att det skapades ett kommunalt bidrag som man kan söka för den 

typen av återkommande konserter och verksamhet.  

I övrigt tror han att LAH som eventhjälper till att profiliera kommunen. Han tror även 

att det är ganska unikt att ha 27 scener med gångavstånd, att en hel stad är så positivt 

inställda till festivalen och att alla vill vara involverade. Han berättar vidare att många 

av de som ställt upp med lokal och scen under festivalen efterråt har gått vidre och 

fortsatt boka band till sina respektive lokaler även efter de deltagit i festivalen, LAH blir 

alltså en ingång för många till att själva arrangera. 

 

7 Diskussion och Analys 

I kapitlet Definition av projekt presenteras kriterier kring vad en projektledare är och 

gör med information som hämtats från Nordbergs (2008:21), Lööws (2009:13f) och 

Hallin & Karrboms (2015:13). Uppsatsen kom sedan att luta sig mot de gemensamma 

nämnarna från deras respektive forskning, alltså: planeringsfas, syfte/ mål, avgränsat 

område, tidsplan och särskilt avsatta pengar/resurser som grund för min intervjuguide. 

Genom intervjuerna har jag fått fram intressanta svar och tankegångar från mina 

informanter som kan kopplas med informationen som gavs i teorikapitlet om de fem 

olika definitionerna  som tillsammans visar hur respektive projektledares ser sin 

livsvärld. 

I följande kapitel kommer jag börja att lyfta fram, jämföra och diskutera informanternas 

svar utifrån min frågeställning och syfte.  
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7.1 Att vara en projektledare  

Eftersom att jag själv går en projektförberedande utbildning var en av mina ingångar att 

ta reda informanternas eventuella utbildning och bakgrund. Det visade sig att varken LG 

eller Fredrik har någon tidigare, akademisk erfarenhet som rör deras arbete utan båda är 

självlärda. Fredrik var den som mest tryckte på att han är en ”self-made” man som 

började under 80-talet med egna musikprojekt i hemstaden som ledde honom till 

ansvaret som projektledare på Conventum. LG förklarade att han har sen innan LAH en 

lång erfarenhet från musikbranschen som anställd hos ett skivbolag, dock hade han 

ingen tidigare erfarenhet utav att arrangera. 

 

När det kommer till deras åsikter kring hur en projektledare bör vara eller vilka 

egenskaper en projektledare bör inneha så är åsikterna från informanterna slående lika. 

Båda lyfter fram att man bör ha en hög arbetskapacitet, Fredrik tar det vidare och vänder 

sig mot att man bör vara kreativ. Hans erfarenhet pekar mot att om man inte är 

arbetsvillig så klarar man inte av att vara kreativ, han går vidare med att definitionen av 

att vara kreativ är att ha få vänner och jobba hela tiden. Även LG lägger vikt på att vara 

arbetsvillig, tillsammans med förmågan att kunna strukturera, göra och följa en tidsplan 

samt budget är även de oerhört viktiga egenskaper. Vilket stämmer ihop med Hallin och 

Karrboms poängtering kring egenskapen av att kunna styra och ha en klarhet över vilket 

handlingsutrymme man har att arbeta med (Hallin & Karrdom 2015:132). LG berättade 

att det är för många glada entusiaster som tycker sig ha en bra och kreativ ide men som 

slutar i konkurs på grund av att de inte kan se hela vägen från idé till avslutat projekt. 

Det är alltså inte bara att ha en kreativ idé eller tanke kring vad man vill skapa, man 

måste vara villig att arbeta hårt för att nå sitt mål. 

 

7.2 Tidsplan, Planering, Marknadsföring och Feedback 

 

Både LAH och Conventum arbetar efter en projektplan med ett fast slutdatum. Likt 

Nordberg poängterar LG att problem och hinder kommer att uppkomma och det är 

därför viktigt att ha svängrum i sin planering och tidsplan (Nordberg 2008:30). 

Nordberg lyfter även fram att tidsplan är av vikt när man ska boka lokaler och liknande 

utrustning samt personal till sitt evenemang (Nordberg 2008:57). Fredrik har varit 

projektledare på Conventum i ungefär 10 år och har därav beprövade metoder som han 

alltid följer, han lyfter fram att det ska fungera som ett välsmort maskineri och utan ett 

stort svängrum att göra ändringar på. Han har alltså tillit till sitt system, något som 
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antagligen förenklas i och med att han har tillgång till sina egna lokaler och därav inte 

behöver hyra av andra vilket betyder att han kan utföra ett evenemang med bara ett par 

månaders mellanrum från bokning till deadline. Medans LG på LAH behöver boka inte 

bara artisterna utan även lokalerna, teknik, arbetare, volontärer m.fl. tills slutdatum och 

behöver därav mer tid till planeringsfasen. Detta är en av skillnaderna jag har valt att 

lyfta, deras planeringsfas och hur de ställer sig till den. LG berättar att de många gånger 

inte håller sina mindre deadlines, så som att alla föreläsare ska vara släppta ett visst 

datum, men att de alltid håller den sista deadlinen. Deras lokaler och arbetare skiftar 

mycket från år till år och det är ofta nytt folk han har att göra med. Dessa faktorer gör 

att det behövs en bred tidsbuffert för att hålla ordning på alla detaljer (Hallin & 

Karrbom 2015:81).  

 

7.3 Resurser, Ekonomi & Personal 

Ännu en tydlig skillnad går att finna i det insamlade materialet är deras respektive 

tankar kring volontärer och en ideell arbetskraft. Ett exempel är deras användande/icke 

användande av volontärer och extern arbetsstyrka. LG är väldigt positivt ställd mot 

volontärer under själva festivalen, han förklarar att de är en nödvändighet för att eventet 

ska lyckas medans Fredrik endast tar in extern personal via bemanningsföretag. Fredrik 

berättade att han vill ha erfaren personal kring sig, några som han sedan innan vet att de 

är kompetenta inom sitt yrke. Kanske för att de har ekonomin till att ta in extra personal 

eller för att de som de hyr lokalerna av inte ska kunna bli missnöjda över volontärernas 

eventuella bristande kunskap. LG påpekar endast att det är många volontärer som ställer 

upp för att de tycker att den här typen av festival är viktigt och att de tycker det är kul 

att få hjälpa till. Som tidigare beskrivits går LAH inte runt på biljettintäkter, de har 

ytterst få fastanställda och lägger sin tillit till stor del på sponsring. Eventuellt ses 

volontärer som ett sätt att spara in pengar, samtidigt som han ger dem chansen att få 

hjälpa till att bedriva något som de själva anser viktigt.  

Även deras tankar kring ekonomin skiljer sig en aning. Under mina intervjuer var det 

Fredrik som oftast lyfte fram vikten av att gå runt ekonomiskt, utifrån hans svar kan jag 

anta att det är för att Conventum hyr sina lokaler av kommunen, för att få vara kvar och 

arrangera behöver de kunna betala sin hyra och hyran är till stor del beroende av 

publikintäkter. Där av kan de inte ”låna ut” utrustning till artisterna eller sänka avsevärt 

på biljettpriser. LG förklarar att LAH såklart vill få in biljettintäkter, men att det inte är 

något som festivalen enbart kan gå runt på. Oavsett publikintäkter kan de inte gå runt 

utan ekonomisk hjälp från Örebro Kommun. Vilket jag anser förklarar varför den större 
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arenan lägger mer tyngd på biljettintäkter än den mindre arenan, det är mer realistiskt 

rent kostnadsmässigt (Hallin & Karrbom 2005:91). 

 

7.4 Avgränsat område 

Utifrån informanternas svar kan man tydligt se både skillnader och likheter i deras 

avgränsningar, den största likheten ligger i det geografiska läget (Nordberg 2008:32). 

Både LAH och Conventum har sina säten i Örebros innerstad med bara några minuters 

promenad mellan varandra. Det närliggande geografiska området skulle eventuellt 

kunna utgöra en rivalitet mellan de båda arenorna, men tack vare deras skillnader i 

avgränsningar så fungerar de båda snarare som ett samspel där resultatet blir att Örebro 

stad har olika arenor som tar in olika typer av artister och band. En av dessa skillnader 

är just musikerna som spelar på respektive scener, medans Conventum endast tar in 

redan etablerade musiker som de vet drar publik så satsar LAH på de mindre och icke-

etablerade musikerna.  

 

Fredrik poängterar att han vill att Conventum ska fungera som en maskin, att det inte 

ska uppkomma nya idéer utan att de följer sina redan beprövade tillvägagångssätt. Likt 

Fredriks tankesätt förklarar Lööw att avgränsningar kring att ändra på planen, att det 

kan vara riskfyllt att lägga till nya delmål eller icke-beprövade aktiviteter under arbetets 

gång (Lööw 2009:63). LG verkar med öppen för nya tankegångar men förklarar även att 

de många gånger inte hinner till sina del-mål så som att ha alla föreläsare klara och 

publicerade innan ett visst datum, men att de alltid hinner få klart allt innan deadline för 

själva eventet. De arbetar visserligen med avgränsningar men skulle eventuellt behöva 

snava till dem ännu mer för att undvika dessa mindre förseningar (Nordberg 2008:32). 

Vi diskuterade även eventuella förändringar och förbättringar som de båda 

informanterna gärna ser för att underlätta deras och andras arbete som projektledare. LG 

tar upp att det finns svårigheter med att driva konsertverksamhet med offentliga pengar 

men att han ändå gärna ser någon form av stötting, gärna ekonomisk stöttning, för de 

arrangörer som har det som ett heltidsjobb. Han anser att om det skulle skapas ett 

kommunalt bidrag som man kan ansöka så skulle det underlätta deras arbete för 

återkommande konserter. Även scener är något han gärna ser en förbättring av, LAHs 

scener tar in mellan 100-200personer och så finns det de som tar in från 600 och uppåt. 

Och att han där gärna ser en ökning av de mellanstora scenerna som ligger på 200–400 

personer. 
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Fredrik tar först och främst upp upprustning av redan tillgängliga lokaler runt om i 

Örebro, som att hockeyhallen skulle kunna göras eventanpassad. Han anser att de 

lokalerna som redan finns kan aldrig bli för bra, samtidigt som han tvekar en del kring 

om man faktiskt ska satsa de pengarna där. Han pratar även om en gemensam 

organisation för att promota allt som händer i Örebro stad, då för att ytterligare främja 

turismen. En organisation där olika individer från till exempel City Örebro, olika 

förvaltningar till politiker sitter ned och paketerar event och får hela staden att gå ihop 

med samma mål. Han anser att Örebro har mer att vinna på att marknadsföra vissa 

veckor på ett annat sätt än vad de gör idag. 

 

7.5 Avslutande sammanfatting 

Utifrån informanternas svar kan vi se att projektledarna har en liknande bakgrund och 

poängterar samma typ av egenskaper som en projektledare bör ha. Som tidigare 

poängteras så är LAH ett event vars arbete pågår under ett helt år för att ha en veckas 

festival under sommaren medans Conventum har pågående event under hela året. Trots 

att deras olika arenor, LAH och Conventum, har olika målsättningar och olika event så 

ser deras livsvärldar lika ut. Båda har utifrån sin erfarenhet skapat sig en bild av sitt 

respektive arbete, arbetsplats samt vad det betyder och innefattar att vara en 

projektledare. I respektive livsvärld existerar vikten av tidsplan, arbeten med feedback, 

marknadsföring, vikten av rätt kollegor m.m. Trots att de delar många likheter så har de 

olika åsikter om vad som kan göras i deras närområde för att förbättra och/eller förenkla 

deras livsvärld som projektledare. Utifrån sin egen livsvärld skulle LG på LAH gärna se 

en form av statligt bidrag för de projektarrangörer, likt han själv, som har projektledning 

som heltidsjobb. Medans Fredrik på Conventum gärna skulle se upprustning av redan 

befintliga lokaler och en organisation som promotar eventen som händer i Örebro på ett 

mer paketerat sätt. Här kan vi se en skillnad i livsvärldarna. Fredrik som är anställd på 

en fast arena ser gärna förbättringar på dessa och att en mer omfattande marknadsföring 

är av betydelse. Medans LG, vars arena är de olika klubbarna i Örebro, gärna ser 

ekonomiskt stöttning till de som arbetar som projektledare.  

Avslutningsvis kan vi fastställa att deras livsvärldar har flera likheter när det kommer 

till deras arbete, men också att deras olika arenor har skapat en skillnad i åsikter kring 

förbättringar som kan göras i deras närområde.  
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8 Förslag på vidare forskning 

Mitt förslag på vidare forskning kretsar kring att göra liknande studier i andra städer 

runt om i Sverige för att få en bredare helhetsbild av hur projektarbetet ser ut. Vidare 

intressant hade det varit om studiens resultat togs ut i praktiken, att tillexempel skapa ett 

eget event utifrån de kriterier jag har använt mig av för att skapa och styra ett event. 

Studien kan även användas som underlag för förbättringar och/eller förståelse kring 

musikevent-industrin samt ge en grund av information kring arbetet till blivande 

projektledare och förhoppningsvis, locka ännu fler att axla rollen som projektledare 

inom kulturella och kreativa näringar. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide 

1: Bakgrundsinformation 

• Har du några tidigare erfarenheter kring projektledning? (tex akademiska) 

• Hur kom det sig att du började arbeta som projektledare? 

• Är det bara du som har det formella ansvaret för projekten ni sätter upp? Med 

formellt menar jag de som kan sätta igång samt avbryta 

 

2: Planering av event 

• Vilka plattformar använder ni huvudsakligen vid marknadsföring? (tex affischer, 

media osv) 

• Har ni någon speciell målgrupp ni riktar era event på? 

• Finns det någon fördelning av arbetet inför ett event? (Fördelar du arbetet med 

andra eller arbetar du till största del på egen hand?) 

• Vilka är de vanligaste fallgroparna i projektledning? (Enligt Monica Lööws bok på 

sida 16 är det ”Undermålig planering, för lite tid avsatt för att skapa VI-anda, projektet 

är för otydligt, Projektledaren har inga eller för få avgränsningar, för stort projekt) 

• Hur går bokningen/val av artist att få spela till?  

• Arbetar ni med uppdragsgivare och/eller sponsorer? (tillexempel kommunen, 

turismnäring osv)  

• Tycker du det är viktigt att ha en eller flera sponsorer i ryggen och hur väljer du 

ut vilka som är passande? 

 

4: Efter ett event 

• Vad bestämmer om ett event du planerat varit lyckat? Är det publikantalet, 

ekonomisk aspekt osv? 

• Tycker du att det är viktigt med feedback kring eventen?  

• Brukar ni dokumentera era projekt? Isf hur då och varför) 

 

5: Mer om eventet tex ekonomi 



  
 

II 

• Hur prissätter du/ni ett arrangemang? Vad är det som bestämmer vad en biljett 

ska kosta? (sida 55: valuta för pengarna) 

• Vart ligger de vanligaste utgifterna/inkomsterna? 

• Brukar ni arbeta med en omvärldsanalys? (Vilka fördelar och nackdelar anser du 

med att arbeta med en omvärldsanalys? 

 

6: Dina åsikter 

• Skulle du vilja påstå att tidsplanen styr mer än resurserna? Eller är det resurserna 

som styr tidsplanen? 

• Finns det något du upplever kunde förbättras i Örebro? Tillexempel något som 

skulle underlätta ditt arbete som arrangör? 

• Vilka egenskaper skulle du vilja påstå är viktigast hos en projektledare?  

• Vad finner du som projektledare är mest givande kontra vedermödor med ditt 

arbete? 

 

7: Övriga frågor (om tid finns/om de behövs) 

• Fanns det något ideellt arbete? Tex volontärer 

• Kan du berätta lite om er tidsplan/Kan du berätta lite kring er tidsplanering vid 

event? (Hur lång tid brukar gå från idé till event, vilka bitar är extra viktiga att 

tänka på?) 

•  Finns det något mer kring din arbetsprocess du skulle vilja poängtera eller 

berätta? 

 

 

 


