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Sammanfattning 

Projektformen är vanlig inom kulturområdet där man t.ex. kan räkna varje enskild 

teater-/operaproduktion eller konsert som projekt. Det finns olika typer av 

ledarroller som leder dem. Två av dessa roller är projektledare och producent. 

Skillnaden mellan de här två rollerna är inte alltid tydlig och syftet med den här 

studien är dels att försöka utröna om det finns någon tydlig generell definition av 

rollerna inom det studerade området och dels hur personer som arbetar i dessa två 

yrkesroller upplever sitt arbete. 

Studien innefattar två olika institutioner inom konstmusik samt en operainstitution 

och den har genomförts genom kvalitativa intervjuer med projektledare och 

producenter som arbetar på dessa platser 

Resultatet visar på att det inte finns någon generell definition av rollerna och att de 

ser olika ut på olika platser beroende på en rad olika faktorer. Det visar även på att 

både projektledare och producenter i den här miljön upplever sitt arbete positivt 

med många bollar i luften och många mänskliga kontakter men också med inslag 

av stress, frustration och svårigheter att vara ledig. Det är även ett arbete där man 

gemensamt arbetar mot en fix deadline på gott och ont och där balansgången mellan 

konst och ekonomi ständigt är närvarande. 

 

Nyckelord: Projektledare inom kulturområdet, producent, kulturprojekt, upplevelse 

av arbetet inom kulturprojekt
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Abstract 

In the field of performing arts the work is often done in the form of a project. Every 

single theatre and opera production or concert can be regarded as a project. There 

are many different roles leading the work in a culture project. Producer and project 

manager are two of these leading roles. The difference between these two roles is 

not always clear. 

The purpose of this study is partly to try to find out whether there is any clear 

general definition of the two different roles within the field studied and partly to see 

how both producers and project managers experience their work in this context. 

One opera and two different music art institutions are having been studied. The 

study is performed by means of qualitative interviews with project managers and 

producers working in these institutions. 

The result shows there is no general definition of the leader roles and that they vary 

between different institutions depending on several factors. It also shows that both 

project managers and producers in these institutions have a positive view in the 

intensity of the work and the many personal contacts. At the same time, they 

experience stress, frustration and difficulties to relax from work. In these cultural 

projects you also work towards a mutual fixed dead-line. This can have a positive 

or negative effect. You always have the balance between art and economy 

constantly present. 

 

Key words: Project manager in cultural projects, producer, projects within 

performing arts, experience of work in cultural projects. 
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Förord 

Jag har i mitt yrke som sångare och sångpedagog många gånger kommit kontakt 

med begreppet producent inom teater- och musikvärlden. På senare tid har jag även 

uppmärksammat att rollen projektledare finns i dessa sammanhang. I många 

sammanhang verkar gränsen mellan dessa roller vara flytande och ibland kan det 

vara en och samma person som titulerar sig både som producent och som 

projektledare. Jag har även hittat jobbannonser där det står att man söker 

”projektledare/producent”. Är det någon tydlig skillnad på rollerna eller är det olika 

benämningar på samma sak? Jag har blivit nyfiken på varför kulturvärlden håller 

sig med båda dessa roller när de är så pass snarlika att titeln verkar utbytbar. Det 

kan ibland verka en aning förvirrande. Är det så att det är förvirrande bara för 

utomstående eller är det så även för de som arbetar som projektledare i en 

kulturmiljö? 

Jag vill rikta ett stort tack till alla de projektledare och producenter som har tagit av 

sin tid och medverkat i den här studien! Det har varit roligt att träffas och ha dessa 

givande och spännande diskussioner.  

Jag vill även tacka mina handledare på Karlstad universitet. Ett särskilt tack till 

Tomas Jansson som har varit ett fint bollplank under hela processen!  
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1 Inledning 

Inom kulturvärlden finns många sorters ledare, dels de konstnärliga där man kanske 

först tänker på t.ex. dirigenter, regissörer och koreografer och sedan finns det också 

olika chefer, producenter och projektledare. Den här uppsatsen kommer att handla 

om de två senare rollerna, producent och projektledare. 

Kulturvärlden är ett oerhört vitt begrepp med alltifrån scenkonst till hantverk till 

musik- och filmindustrin. Denna studie fokuserar på tre stora institutioner inom 

scenkonst och musik – opera och konserthus. Två av dem är statligt finansierade 

verksamheter medan en är knuten till Sveriges Radio och därmed licensfinansierad. 

I litteraturen beskrivs rollerna i kulturvärlden och deras uppgifter lite olika. I en del 

studier är det tydligt uttalat att det handlar om just rollerna projektledare eller 

producent medan projektledare ibland används som ett slags samlingsnamn för 

både projektledare, producent och regissör vilket ibland har gjort det svårt att utläsa 

vilken av rollerna som avses.  

Producenten 

Cervin och Sahlin (2007) konstaterar i sin uppsats att producentrollen är svår att 

definiera trots att de själva har arbetat som teaterproducenter. Det verkar inte finnas 

ett entydigt svar på vad en teaterproducent gör då det kan variera mellan olika 

teatrar (Cervin och Sahlin 2007). Producenten har både en konstnärlig och kreativ 

sida och stora bitar som handlar om ekonomi, planering och personalansvar (Cervin 

& Sahlin 2007; Magnell 2012). Det administrativa arbetet för producenten kan 

handla om att praktiskt lösa hantering och logistik av projektet samt att göra 

möjligheter och begränsningar tydliga (Magnell 2012). Det kan även vara att 

förhandla mellan lång- och kortsiktiga projekt samt ta hand om alla akuta problem. 

Producentarbetet fungerar ofta som ett arbete med att släcka bränder (t.ex. solist 

som blir sjuk och måste ersättas, hotellbokning etc.) (Lindgren & Packendorff 

2007). Det är enligt Hildemo et al. (2008) producenten som bestämmer vad som 

ska göras och tillsätter de kreativa nyckelpersonerna såsom regissör, koreograf, 

scenograf och regiassistent och producenten är ofta överordnad projektledaren. 
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Annars är det regissören som är ansvarig för det konstnärliga arbetet medan 

producenten ansvarar för ekonomin. Dessa två typiska ledarroller idkar ofta enligt 

Cervin och Sahlin (2007) ett slags delat ledarskap. I deras studie finns ingen 

projektledare med. Delat ledarskap är också enligt de Voogt (2006) ett permanent 

tillstånd inom konstnärliga organisationer. Vilka ledare det delas upp emellan 

verkar dock variera. 

Projektledaren 

Jansson och Ljung (2004) skriver att ordet projektledare började användas på 60–

70-talen som en översättning av engelskans Project manager som syftar på den 

person som leder en avgränsad uppgift av engångskaraktär med specificerat 

slutresultat och med tids- och kostnadsramar.  

En av huvuduppgifterna för projektledaren i ett kulturprojekt är enligt Hildemo et 

al. (2008) att samordna alla inblandade människor med olika professioner och viljor 

i projektet. Projektledaren ska skapa goda relationer med alla i projektet samt sköta 

kontakten med externa intressenter såsom t.ex. press och publik. Projektledaren är 

även den man kan komma till med alla sorters problem, praktiska som personliga, 

och ska kunna lösa allt. Det ska vara en person som står på personalens sida 

gentemot producenten samt medla i konflikter och skapa harmoni. Projektledaren 

är huvudansvarig på plats och har rätt att bestämma då det gäller planeringsfrågor 

och ekonomiska frågor men har mindre att säga till om i den kreativa processen. En 

av huvuduppgifterna är schemaläggningen. Den perfekta projektledaren är den som 

har egen erfarenhet inom alla områden för att ha förståelse (Hildemo et al. 2008). 

Enligt producenten i Hildemo et al. (2008) studie är det viktigare att projektledaren 

har insikt och känner engagemang för den konstnärliga slutprodukten än kunskaper 

i ekonomi, det hamnar då på producentens bord i stället. Denne anser det vara svårt 

att hitta projektledare med kunskap inom båda områdena. Det mest angelägna när 

han söker projektledare är att det är en strukturerad person med insikt i branschen. 

Dessutom är det av vikt att personen klarar av att arbeta i ett högt tempo. Det är 

vanligt att projektledaren har erfarenhet av kulturbranschen men saknar kunskaper 

inom t.ex. ekonomi och teoretiska grunder inom projektledning. Detta kan leda till 

att projektet leds ineffektivt då dessa delar måste utföras av någon annan och 

projektledaren mister överblicken. (Hildemo et al.2008).  
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Kulturprojektledares bakgrund och sätt att leda  

Grahn och Johansson (2012) har studerat projektledning inom 

underhållningsbranschen i sin uppsats. De gör ingen skillnad på rollerna 

projektledare och producent utan benämner alla typer av ledare i projektet för 

projektledare. De ser att det spelar roll för projektledarens sätt att leda vad denne 

har för typ av erfarenhet. Även personlighet spelar stor roll och projekten i sig 

varierar mycket i storlek och komplexitet vilket också spelar in. Ansvarsfördelning, 

strukturer och planering skiljer sig även, enligt författarna, en hel del åt beroende 

på storlek på organisation. Många inom branschen menar att man lär sig mest om 

hur man ska leda genom erfarenheter. På t.ex. Göteborgsoperan finns det dock en 

gemensam projektledningsutbildning som är uppskattad (Grahn & Johansson 

2012). I Börjesson och Styhres (2011) studie kan utläsas att många chefer i 

kulturbranschen har egen erfarenhet av olika roller som skådespelare, musiker, 

producent etc. och kan den världen inifrån och att endast ett fåtal rekryteras utifrån 

(Börjesson & Styhre 2011). 

Intressant att notera är även att Grahn och Johansson (2012) ser en skillnad i 

ledarskapet hos männen respektive kvinnorna i studien. Männen ger ett hårdare och 

mer företagsamt intryck medan kvinnorna visar mer omhändertagande sidor i 

förhållande till sitt projektledarskap. Det kvinnorna lyfter fram är kollektivet, 

skådespelarnas resa och utveckling medan männen har mer fokus på 

problemlösning och projektmål som helhet. 

Hur kan arbetet som producent och projektledare upplevas inom 

kulturbranschen? 

En producent är enligt Lindgren och Packendoffs (2007) studie aldrig i centrum av 

någonting, aldrig synlig, men förväntas ändå vara överallt. Det kan ibland, skriver 

författarna, kännas olönsamt och ensamt. Alla förväntar sig att allt ska fungera och 

när det inte gör det faller det tillbaka på producenten. Man ska göra allt och vet 

aldrig hur ens dag kommer att se ut. 

Tidsbristen är ett återkommande ämne i flera studier, t.ex. skriver Magnell (2012) 

att höga krav och förväntningar på alla inblandade ses som självklarheter snarare 

än belastningar och tidspress och absoluta deadlines ses som nödvändiga 

ingredienser. Som verksam i en teatermiljö har alla en stark målorientering oavsett 
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yrkesroll och drivkraften ligger till stor del i att identifiera sig med idén eller 

visionen i projektet (Magnell 2012). Lindgren och Packendorff (2007) skriver att 

den absolut spikade deadlinen kan leda till stress men att den även kan fungera 

positivt, man vet alltid att det kommer att bli ett resultat. Projektledare är ofta 

stressade, det kan vara ensamt, arbetet påverkar familjelivet etc. Både projektledare 

och producenter har ofta många järn i elden då man förutom produktionerna måste 

se till att Teatern/konserthuset ständigt är öppet för omvärlden vilket innebär att det 

ofta förekommer andra typer av aktiviteter som ska planeras vid sidan om konsert-

/föreställningsprojekten.  

Tidigare studier har enligt Lindgren och Packendorff (2007) visat att många 

projektledare ser arbetet som tillfälligt där inte normala regler gäller. Synen på 

moderorganisationen är att den är vänlig och tar hand om sina anställda medan 

projektet ses som stressigt, prestationsinriktat och där man få klara sig själv. Det 

kräver även en högre disciplin och ett större engagemang. Däremot skapar många 

projektarbetare en bild av sig själva att de är utvalda och känner en stolthet vilket 

kan öka motivationen (Lindgren & Packendorff 2007).  

Sammanfattning 

På många sätt verkar beskrivningarna av projektledarens och producentens roller 

gå i varandra och framför allt titeln projektledare används delvis inom litteraturen 

som ett slags samlingsnamn för flera olika ledarroller. I något fall fanns en tydlig 

rangordning mellan rollerna och tendensen verkar enligt litteraturen vara att när det 

finns en projektledare och en producent är det projektledaren som är ”spindel i 

nätet” medan om projektledarrollen saknas så är detta producentens uppgift. Helt 

klart verkar producenternas och projektledarnas roller se olika ut mellan olika 

institutioner. Frågan är om det finns någon gemensam definition av rollerna 

producent och projektledare inom kulturvärlden? 

Syfte 

Den här uppsatsen har två delar. I den första undersöks hur rollerna projektledare 

och producent ser ut på några av de stora kulturinstitutionerna inom konstmusik och 

opera i Sverige för att försöka utröna om det finns någon tydlig generell definition 

och uppdelning av dessa två roller. Den andra delen undersöker hur projektledare 

och producenter upplever sitt arbete inom en liten del av kulturvärlden, nämligen 
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konserthus och operahus. Den här studien kan klargöra rollbegreppen producent 

och projektledare samt hur de används inom en del av kulturvärlden och bidra med 

kunskap om hur man löser sina ledarfrågor här samt även belysa hur de som arbetar 

i rollerna upplever dem. Ett klargörande av rollbegreppen kan genom ökad tydlighet 

gagna både dem som arbetar som producent och projektledare inom 

kulturbranschen och de som arbetar med att anställa dem. Om en projektledare eller 

producent ska rekryteras är det viktigt att det blir tydligt och alla förstår vad det är 

för typ av roll som ska tillsättas. Om det inte finns en tydlig allmän definition av 

begreppen måste rollen beskrivas desto utförligare.  

Kunskaper i hur arbetet upplevs av dem som utför det kan bidra positivt i t. ex. 

arbete med arbetsmiljöfrågor. Även övriga projektledningsvärlden kan ha intresse 

av att ta del av resultaten för att få insikt i kulturbranschens sätt att arbeta med 

ledarfrågor och hur arbetsmiljön ser ut här.  

Frågeställningar 

1. Vad är skillnaden på rollerna projektledare och en producent? Är rollerna 

tydligt avgränsade och definierade?  

2. Hur upplever projektledare och producenter i kulturmiljöer sitt arbete?  

2 Bakgrund - Projektledarens och producentens kontext i 
litteraturen 

Projektformen  

Kulturvärlden har arbetat i något som kan liknas vid en projektform i alla tider, 

långt innan ordet projekt fanns. Men vad är egentligen ett projekt? Berggren (2001) 

beskriver skillnaden mellan permanenta och temporära organisationer, som projekt, 

med fyra olika termer, fyra T:n: Tidsbegränsning (Time): projekt har en tydlig 

deadline medan det saknas en bortre gräns i permanenta organisationer. Uppgift 

(Task): I projektet finns en tydlig uppgift medan man i permanenta organisationer 

arbetar med övergripande mål. Team: I projektet är teamet utvalt och tillfälligt, 

Förändring (Transition): Projektet strävar efter att göra ett avtryck, göra en 

förändring medan man i den permanenta organisationen sysslar med löpande 

operationer (Berggren 2001). 
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Jansson och Ljung (2004) menar att det går att urskilja fem karaktärsdrag i 

bedömningen om en verksamhet passar att genomföras i projektform.1) Uppgiften 

ska ha en temporär karaktär med en start och ett slut, 2) man ska åstadkomma 

någonting nytt eller en förändring, 3) det ska finnas en komplexitet, antingen genom 

att uppgiften är av stor omfattning eller har många delmoment, 4) den ska endast 

genomföras en gång,) den ska vara särskilt viktig för verksamheten. 

Alla de här kriterierna kan tyckas passa väl in på ett kulturprojekt t.ex. en konsert 

eller en teater-/operaföreställning. 

Enligt Farrell (1995) är den största fördelen med projektformen och 

projektledarskap dess möjlighet att anpassa sig till omständigheterna i en 

föränderlig omvärld. Projektledning är enligt Farrell speciellt passande för ledning 

av verksamheter som konstnärliga och kulturella produktioner som producerar en 

enda slutlig produkt.  

Kulturprojektet 

Kulturvärlden är en mogen projektkultur där rollerna ofta ser lite annorlunda ut än 

inom t.ex. industrin. Ändå har det i jämförelse med industrin forskats lite på projekt 

och projektledning inom kultursfären. Detta konstateras bland annat av Börjesson 

och Styhre (2011) som även tycker detta är märkligt eftersom kulturvärlden i stort 

har varit i projektform från början. De menar att de som forskar i projektledning 

borde vidga sina vyer och undersöka nya domäner som t.ex. kulturindustrin där det 

finns mycket expertis på hur man leder en temporär organisation. Lampel et al. 

(2000) tror att detta kan bero på den syn som ledarskapsforskning haft på 

kulturindustrin. De menar att ledarskapsutövandet och organisationsmönstren som 

är typiska i den här miljön ofta står i strid med vår etablerade syn på ledarskap. 

Flera författare skriver om att många projektledningsmiljöer skulle kunna lära av 

hur projekt leds inom kulturområdet. Det handlar bland annat om hur ledare inom 

kulturområdet lär sig att utnyttja kombinationen av kunskap och kreativitet, rutiner 

som utarbetats under hundratals år samt hur man kan få projektets deadline att 

kännas som ”Showtime” (Hartman et al.1998; Lampel et al. 2000; Lehner 2008; 

Trevisan 2017;). 

Kultursektorn är enligt Lindgren och Packendorff (2007) en av de mest 

projektbaserade industrierna där varje teater, opera, dansföreställning eller konsert 



 7 

är utformat som ett projekt. Lehner (2008) menar att utvecklingen av en 

teaterföreställning inte bara är likt ett projekt utan att det ÄR ett projekt. Det 

inkluderar alla standarddefinitioner av ett projekt. Han liknar det vid ett 

produktutvecklingsprojekt där ”the director” har funktionen av projektledare och 

aktörerna är ett team. Däremot, menar han, skulle inte de själva identifiera sig i 

sådana termer eftersom teatertraditionen är så mycket äldre än projektledningens (i 

modern tappning) historia. Vidare skriver Lehner (2008) att alla utvecklingsprojekt 

karaktäriseras av hög osäkerhet, låg analyserbarhet och hög dynamik samt av 

otydliga och motstridiga mål. För att lyckas i kulturprojektet som 

utvecklingsprojekt anser han att det krävs att ledaren arbetar mycket med 

teammedlemmarna. Ju större utvecklingsprojekt desto mer planering krävs för att 

identifiera arbetspaket, få en organiserad struktur, analysera koordineringsbehov 

och guida i relationer mellan subteam. Det är också bra enligt Lehner (2008) att 

planera in milstolpar och hålla täta avstämningar vid bestämda tidpunkter. Man kan 

inte heller, menar han, bara följa en förutbestämd plan utan det handlar mycket om 

”trial and error-lärande”. En mycket god kommunikation krävs också mellan alla 

inblandade parter (Lehner 2008). I Magnells (2012) studie framkommer det att täta 

avstämningar och dagliga möten hålls, dock mest i planeringssyfte och inte för 

utvärdering och formulering av övergripande målsättningar samt att 

kommunikationen i projektet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. 

 

Kulturprojektet karaktäriseras enligt Börjesson och Styhre (2011) av osäkerhet, 

komplexitet och att det är temporärt. Att lära sig att hantera osäkerheten snarare än 

att reducera den hör till vardagen, inga projekt slutar som det var tänkt från början. 

Att arbeta med en produktion är att arbeta med ett framväxande system komponerat 

av komplexa relationer mellan material, resurser och föreställningar samtidigt som 

man har mycket regler, rutiner och struktur (Börjesson & Styhre 2011). Lindgren 

och Packendorff (2007) tar upp att uppfattningen om ett artistiskt projekt som ett 

kreativt kaos är spridd. Man menar att goda projekt ska vara kaotiska på något sätt, 

annars är de för välplanerade för att tillåta den artistiska friheten. Kulturprojekten 

blir arenor där romantiska ideal av artisteri och kulturell utveckling möter den 

pragmatiska och realistiska verkligheten i form av scheman, tidspress, ekonomiska 

svårigheter och krävande publik. 
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Lindgren och Packendorff (2007) delar upp kulturprojektet i tre faser: 

Förproduktionsfas, repetitionsfas och överlämningsfas. Förproduktionsfasen 

innehåller val av produktion, auditions, produktionsmöten etc. Här drivs det mesta 

av en ”stagemanager” eller en producent (eller som enligt Börjesson Styhre (2011), 

av en projektledare) som planerar för repetitioner, finansiering, marknadsföring, 

föreställningar etc. Under repetitionsperioden leds olika grupper av olika 

specialister: dirigent/regissör leder musik-/teaterrepetition, ljus, ljud, dekor, kostym 

etc. av sina ledare. Repetitionsperioden slutar med teknikrepetition där allt ska vara 

på plats och sedan generalrepetition inför publik.  

Projektledning i kulturprojekt 

I projektledningstekniken inom kulturbranschen finns, enligt Hartman et al. (1998), 

en intressant enkelhet. Traditionella planeringsverktyg, kommunikationsmodeller 

etc. sällan används här. Man skulle enligt författarna kunna göra vissa förbättringar 

genom att använda sig mer av traditionella verktyg, framför allt vad gäller planering 

med kritisk linje t.ex. samt detaljerade projektplaner och kommunikationsmetoder. 

Då måste dock verktygen anpassas efter branschens unika element för att inte 

hämma den konstnärliga, kreativa processen. Det som skiljer den konstnärliga och 

kreativa branschen mest från den traditionella projektledningen är dock att det är 

mycket större fokus på människorna i projektet.  

Hartman et al. (1998) har sammanställt en modell för de största skillnaderna mellan 

konstnärliga och traditionella projekt, nedan presenteras större delen av tabellen: 

Tabell 1. Skillnader i projektledning mellan tekniska projekt och underhållningsprojekt (Från Hartman et al. 
1998) 

Traditionella tekniska projekt Underhållningsprojekt 

Följer väl etablerad projektledningspraxis Följer oftast inte traditionell ledarskapspraxis och 

förhållandesätt 

Projektledare har antingen formell utbildning inom 

projektledning eller en mall att följa 

Projektledare har ingen formell utbildning inom 

projektledning 

Projektets komplexitet beror på storlek och tekniska 

aspekter 

Projektets komplexitet beror på konstnärligt uttryck, 

mänskliga aspekter samt ofta ledning av många 

volontärarbetare 

Starkt fokus på tekniska och materiella aspekter Stort fokus på mänskliga frågor. Kreativitet och 

konstnärliga aspekter 

Mer materiella komponenter som en fysisk produkt Mer immateriella komponenter som konstnärlig 

kreativitet och meriter 
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Projektkvalitén mäts utifrån kostnad, tid och 

kundnöjdhet 

Kvalitén bedöms av publiken. Olika faktorer 

påverkar offentliga uppfattningar och förväntningar 

Tiden är viktig men kan ändras Tiden är en fast deadline. Projektet måste leverera i 

tid oavsett förberedelser eller kostnader 

Vinstintresse är ofta den viktigaste 

motivationsfaktorn 

Kvalitét, (eg. publikens uppskattning och goda 

recensioner) och konstnärlig kreativitet är de 

viktigaste motivationsfaktorerna 

Linjära lösningar Mycket parallellt arbete 

Tekniska lösningar, lite egen kreativitet (svagt 

ägandeskap) 

Man ger en del av sig själv i resultatet (Högt 

ägandeskap) 

  

Balansgången mellan det konstnärliga och ekonomin 

Det har i den här världen enligt Börjesson och Styhre (2011) utvecklats ett eget sätt 

att leda som skiljer sig från övrig projektbaserad verksamhet just med balanseringen 

mellan det artistiska och det ekonomiska. Det är det som är kulturvärldens expertis, 

att förena dessa två till synes motpoler. Projektledare inom kulturbranschen är 

kompetenta att upprätthålla en fin balans mellan struktur och improvisation. De har 

en känsla för kvalitéter som växer fram och är samtidigt trogna scheman och 

finansiering. Alla finansiella beslut påverkar den artistiska kvalitén och tvärtom 

(Börjesson & Styhre 2011). Det behöver inte vara en motsättning mellan den 

kreativa aktiviteten och ledarskapsutövningen utan de kan i stället ha en positiv 

inverkan på varandra menar Tajtáková (2006) som har studerat det flexibla 

ledarskapet i några av Europas operahus. Hon beskriver tre viktiga saker att ta 

hänsyn till i ledningen av ett operaprojekt.1. Konstnärlighet - konstnärlig 

innovation, 2. Ekonomin – att hålla en balanserad budget, 3. Marknaden – 

publikutveckling. Tajtáková (2006) menar att dessa tre av naturen är i konflikt med 

varandra, att prioritera en leder till negativa konsekvenser för de andra.  

Balansgången i kulturprojekt mellan de två polerna konstnärlighet och ekonomi och 

logistik löses inte sällan med ett delat ledarskap där båda ledarna är jämställda 

varandra vilket inte är helt vanligt i övrigt (de Voogt 2006). 

Sammanfattning 

Kulturvärldens produktioner sägs uppfylla kriterierna för att vara projekt. Dock 

skiljer sig kulturprojektet från det traditionella projektet på ett antal punkter, t.ex. 

vad gäller ledarskapspraxis, projektledarnas bakgrund och användning av 



 10 

projektmodeller och verktyg. I kulturprojektet har heller inte vinstintresset 

huvudfokus utan det är i stället publikens uppskattning och den konstnärliga 

kreativiteten som står i centrum. Den senare måste dock ständigt balanseras mot de 

ekonomiska förutsättningarna och att förena dessa två motpoler sägs vara ett av 

kulturvärldens främsta expertisområden. Det som målas upp är en bild av 

kulturprojektet och dess ledare som en kreativ värld, ibland i ett kaos men även med 

nödvändig planering, struktur och regler. Hur upplever producenterna och 

projektledarna själva att det ser ut? 

3 Metod 

Datainsamlingsmetod 

Som metod för datainsamling har semistrukturerade, kvalitativa intervjuer använts. 

Detta för att få en djup bild av respondenternas upplevelse av sin yrkesroll och 

kunna utläsa deras spontana prioriteringar i svaren då frågorna inte är alltför styrda. 

Under intervjuerna har deltagarna även blivit ombedda att redogöra för vad som 

ingår i deras arbetsuppgifter för att den första forskningsfrågan om skillnaderna 

mellan producent och projektledare skulle kunna besvaras. En intervjuguide med 

några öppna huvudfrågor samt ett antal följdfrågor har funnits som stöd men 

respondenterna har uppmuntrats att prata fritt och följdfrågorna har anpassats efter 

vad respondenterna själva kommit in på för ämnen (Bilaga 1). Intervjuerna har 

spelats in och sedan transkriberats. 

Deltagare 

Studien har genomförts i en liten del av den breda kultursfären. Den är begränsad 

till statligt finansierade institutioner inom Opera och konstmusik samt 

licensfinansierad konserthusverksamhet knuten till Sveriges Radio. Av praktiska 

skäl har studien även genomförts i ett begränsat geografiskt område. Avsikten från 

början var att även ha med teatern som område. På grund av ett sent återbud har 

dock teaterdelen i studien helt fallit bort och de representerade verksamheterna 

omfattar därför endast operahus samt konserthus. 

Deltagarna har valts ut genom att de arbetar som antingen producenter eller 

projektledare på platser där båda yrkesrollerna existerar för att hitta relationen 
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mellan rollerna. Studien omfattar 9 personer varav fem arbetar som producenter och 

fyra som projektledare. En producent och en projektledare av de intervjuade är män, 

resten är kvinnor. Hänsyn till ålder, kön och erfarenhet har inte tagits i urvalet utan 

det är endast baserat på yrkesroll och arbetsplats som beskrivits ovan. Samtliga 

respondenter har arbetat länge i och har bred erfarenhet inom branschen vilket ökar 

studiens trovärdighet. 

Genomförande 

Förfrågan om att delta skickades med e-post till samtliga med yrkestiteln producent 

el projektledare på fyra utvalda stora kulturinstitutioner inom Opera, konstmusik 

och teater samt inom det geografiskt utvalda området. Efter en vecka skickades 

även en påminnelse ut till dem som inte svarat. Ett par svar inkom där man avböjde 

medverkan med anledning av tidsbrist och tio personer svarade att de önskade vara 

med. De respondenter som svarat att de kunde medverka enligt de kriterier som de 

fått information om i brevet (bilaga 2.) kontaktades och en tid bokades. En av 

intervjuerna blev inställd på grund av ett sent återbud. Intervjuerna har uteslutande 

genomförts på respondenternas arbetsplatser och varje intervju har tagit 40 - 60 

min. Några intervjuer har genomförts i foajémiljö med vissa störningsmoment som 

personer som gått förbi och hejat, ljud från pågående repetitioner och annat 

scenarbete medan andra har kunnat hållas i ett mer avskilt rum utan 

störningsmoment. Det upplevs dock inte ha påverkat respondenternas svar. 

Databearbetning 

Det inspelade intervjumaterialet har transkriberats fortlöpande under 

intervjuarbetet. Respondenternas svar har skrivits ner ordagrant och skiljetecken för 

att påvisa pauser, funderingar och röstuttryck har använts där det varit möjligt. 

Ingen speciell analysmetod har använts för Resultatdel 1. Respondenterna har fått 

beskriva sina arbetsuppgifter och materialet från den frågan har sedan 

sammanställts i tabellform. Materialet till Resultatdel 2 har kodats och sedan 

analyserats enligt tematisk analys (Hayes 2000). Tematisk analys är en analysmetod 

i sju steg där man från transkriberade intervjuer utvinner olika teman genom att 

noggrant koda och analysera materialet i olika steg. När ett ämne dykt upp 

återkommande i flertalet intervjuer eller på annat sätt visat sig viktigt, t.ex. genom 
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respondentens styrka i berättelsen har det bildat ett tema. Dock har inget ämne som 

bara dykt upp i någon enstaka intervju tagits upp.  

Reliabilitet och validitet 

Svaren i intervjuerna är personliga och utgår från just den respondentens upplevelse 

och kontext. Undertecknad har som utövande sångare en viss förförståelse för 

branschen vilket kan påverka resultatbeskrivningen och i viss mån omedvetet 

vinkla framställningen annorlunda än vad en helt neutral forskare alternativt en 

forskare med andra erfarenheter hade gjort. Respondenterna har uppmuntrats att 

berätta fritt och frågor har i första hand ställts för att leda samtalet vidare. Ibland 

har även ledande frågor använts för att säkerställa att ett visst ämne berörs samt för 

att bekräfta att ett svar uppfattats rätt.  

Studien kan förhoppningsvis bidra med kunskap om hur man löser ledarfrågor på 

kulturinstitutioner, reda ut rollbegrepp samt visa hur dessa roller upplevs vilket kan 

vara av intresse både inom kulturområdet och övriga projektledningsvärlden. 

Etiska överväganden 

Deltagarna har informerats på förhand om de villkor som gäller för medverkan 

(bilaga 2.) och de har på grund av deras speciella arbetsområden även fått frågan 

vid intervjuerna om det viktigt av någon anledning att de inte ska kunna gå att 

identifiera. Inga personnamn eller namn på institutioner har använts i studien. 

4 Resultat 1 – Projektledare eller Producent? 

Vad är skillnaden på rollerna projektledare och en producent? Är rollerna 

tydligt avgränsade och definierade?  

För att besvara den här frågan har respondenternas arbetsuppgifter kartlagts och 

sammanfattats i tabell 2 nedan. De olika institutionernas uppgiftsfördelning 

redovisas i tur och ordning. Spalten i mitten är de huvudsakliga uppgifterna för 

rollen och spalten till höger visar uppgifter som skulle kunna förväntas ligga under 

rollens ansvar men som här ligger på någon annan. De olika rollfördelningarna 

benämns enligt följande: 
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Konserthus 1: Producent 1, producent 2, projektledare 1 

Konserthus 2: Producent 3, producent 4, projektledare 2 

Operan: Producent 5, projektledare 3, projektledare 4 

 
Tabell 2. Uppgifter i Konserthus 1 

Roll Uppgifter Uppgifter som ligger 
utanför deras ansvar 

Producent 1 och 2 Sitta med i programråd (en av 
producenterna) där man diskuterar 
dirigent, program, solister, övriga 
satsningar som jubileer och turnéer t.ex. 

Under produktionsveckan har de hand om 
kommunikationen med dirigenten om 
konstnärliga och praktiska frågor samt 
ansvar för hur orkestern sitter. 

Spindelfunktion i mindre skala: Tar hand 
om konstnärliga frågor, t.ex. om stråket 
behöver reduceras, frågor om partitur, 
helhetsbilden. Styr repetitioner och 
konserter och se till att alla är på plats när 
de ska vara det. 

Ta hand om problem som uppstår i 
orkestern och bolla det vidare till rätt 
person. 

Spela in och redigera konserterna och se 
till att de låter bra i radio. Koordinera 
inspelningen tillsammans med tekniker 
och vara producent för hela sändningen 
med programledare, podiepresentation, 
övergångar, fyllnad, vem som ska 
intervjuas. 

Inget budgetansvar, om det 
kommer upp något önskemål 
i produktionen är det 
producentens ansvar att ta 
diskussionen och om det 
verkar relevant bolla det 
uppåt till chefen. 

En annan roll, 
produktionsledaren, sköter 
alla praktiska saker som 
kontrakt, önskemål, 
hotellbokningar etc. 

Dirigenten gör 
repetitionsschema 

Projektledare 1 Spindelfunktion: Samordna planeringen 
av en stor festival som ligger lite utanför 
den ordinarie verksamheten. Se till att alla 
andra vet vad de ska göra. Att veta vad 
som ska göras och kommunicera ut det. 
Att se till att schemat i hallen fungerar, att 
all logistik fungerar och att det ska vara 
genomförbart. Förhandla kontrakt med 
orkestrar, dirigenter och artister. 

Under själva festivalen har projektledaren 
”planerat bort sig själv” och har mest en 
akutberedskap att rycka in där det behövs 
medan produktionsledarna tar över som 
”spindlar” 

Besluta om och planera för t.ex. vilket 
hotell artister och dirigenter ska bo på och 
på vilket sätt de ska resa. 

Produktionsledaren har hand 
om praktiska detaljer som 
bokning av resor, hotell, 
kontakt med artister etc. 
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Upprätta budget (sätter inte ramarna) och 
ta reda på vad allt kostar. Attesträtt. 
Lönesättning, kontraktsskrivning. 

Ta hand om övrig verksamhet i huset som 
inte faller direkt under linjen, t.ex. externa 
samarbeten, Rikstinget m.m. 

 

Tabell 3. Uppgifter i Konserthus 2 

Roll Uppgifter Uppgifter som ligger 
utanför deras ansvar 

Producent 3 och 4 Spindelfunktion: Se till att allting 
fungerar när själva produktionen 
genomförs, ha kontakt med agenter till 
solister och dirigenter, kontakt med 
husets orkester, kontakt med gästande 
orkestrar beroende på vad de arbetar med. 
Praktiska saker som att boka repsalar, 
beställa instrument om det behöver hyras 
in, kontakt med ljud och ljus, teknikbyten, 
beställa mat etc.  

Spindelfunktionen gäller även internt i 
kontakt med biljettkassan, 
marknadsavdelningen, receptionen och 
att se till att alla får den information de 
behöver. 

Idka ett värdskap, att se till att gästande 
dirigenter och artister känner sig 
välkomna och lite ompysslade. Det är 
både högt och lågt, ända in på detaljnivå 
som att se till att det finns vita 
chokladpraliner till en dirigent som man 
vet tycker om just det. 

Hålla koll och larma om kostnaderna drar 
iväg. 

Produktionsassistenten, 
sköter alla 
kontraktsskrivningar, bokar 
hotell och taxiresor bl. a. 
Producenten tar över 
ansvaret så fort 
dirigenten/artisten landat på 
sitt hotell.  

Producenterna här har inte så 
stort budgetansvar, det är 
produktionschefen som gör 
en grov uppskattning av 
kostnaderna. och sätter 
budgeten,  

 

Projektledare 2 Ansvar för barn- och 
ungdomsverksamheten, både den fasta 
och utvecklingsprojekt, sommarsäsongen 
med auditions, utställningar, externa 
samarbeten, ansvarig för guidegrupper, 
guideutbildningar… 

Leta upp skolkonserter, sluta avtal och se 
till att de händer. Producenten tar över när 
de hamnat i säsongsprogrammet. 

Försäljningshantering och extra 
verksamheter som t.ex. 
instrumentprovning samt externa 
samarbetsprojekt med en tydlig början 
och ett slut. 
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Tabell 4. Uppgifter på Operan 

Roll Uppgifter Uppgifter som ligger 
utanför deras ansvar 

Producent 5 Spindelfunktion: Vara med i planering 
och uppstart av produktioner. 
Produktionerna löper över lång tid och det 
blir lite olika uppgifter i olika faser. Leda 
produktionsprocessen från att den 
konstnärliga chefen kommer med en idé 
och sedan hela vägen till att produktionen 
har spelats och plockats ner och det 
ekonomiska knyts ihop.  

Arbetsleda personalen i huset som ligger 
under sina respektive avdelningar i 
produktionen och vara med och driva 
genomförandefasen 

Räkna på vad det kan kosta och får sedan 
en tilldelad budget att hålla. Följa upp 
budgeten varje månad. 

Kontraktera alla i teamet och dra igång 
produktionsprocessen. Ge konstnärerna 
ramarna och sedan följa upp det. 
Modellvisning då man går upp och visar 
hela huset vad som ska göras framöver, 
repetitionsstart, anställa sångare, artister, 
dansare. 

Sätta löner i samråd med andra och ha ett 
visst delegerat personalansvar. 

Producenten gör inte 
repetitionsscheman och sitter 
med på repetitioner och tar 
smågrejer, det gör i stället en 
annan roll, den biträdande 
regissören/koreografen. 

 

Projektledare 3 Spindelfunktion: Se till att verksamheten 
rullar på hela tiden och vara ansvarig från 
fröet till limpan. 

Göra allt från att hitta på nya workshops 
till utbudet till att anställa och arbetsleda 
pedagoger/guider, göra anställningsavtal, 
underlag till broschyrer, boka möten, 
vidareutbildningar, arbetsleda 
praktikanter, ta emot förfrågningar från 
skolor, boka in och ordna med besöken, 
parera deras önskemål och budget mot 
operans utbud, göra scheman och få det 
att funka logistiskt, externa samarbeten, 
ha hand om lärarkvällar etc. 

Ha hand om den pedagogiska 
verksamheten som riktar sig framför allt 
mot skola men även mot familjer. 

Beslutsmandatet är stort. 

Ha ansvaret för en tilldelad budget. Det 
kan även vara projektledaren som räknar 
ut vad saker kan kosta inför budgetbeslut 
och räkna på vad det innebär för 
avgifterna om arvodena för de 
medverkande måste höjas t.ex.. 
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Projektledare 4 Fokusera på externt finansierade projekt 
och på kontakten med finansiärerna. 

Göra nya ansökningar och ha kontakt med 
potentiella och nuvarande donatorer och 
stiftelser t.ex. 

Skapa och utveckla projekt som fungerar 
i samarbetet med de här externa parternas 
medel. Titta på finansiärernas önskemål 
om vad pengarna ska användas till och 
matcha det med vad operan kan erbjuda.  

Genomföra projekten, starta upp dem, 
leda dem och ha det övergripande 
ansvaret. (Beroende på storlek är det inte 
säkert att projektledaren håller i alla 
detaljer utan kan vid behov ta in en 
assisterande person.) 

Producera mindre konserter, sätta 
samman ett konsertteam, sätta budgetram 
för repetitionstillfällen och göra en mini 
produktionsprocess. 

 

 

Producenterna 1 och 2 i Konserthus 1 kallas även orkesterproducenter och arbetar 

med frågor kring orkestern, både praktiska och konstnärliga, men sköter även 

inspelningarna för radion. En av dem sitter med i programrådet och är med och 

påverkar vad som ska spelas och vilka som ska medverka. Producenterna 3 och 4 i 

Konserthus 2 har ett mer övergripande praktiskt ansvar som sträcker sig ända i på 

detaljnivå men saknar det konstnärliga ansvaret. Producent 5 på Operan har ett stort 

övergripande praktiskt och även ekonomiskt ansvar för hela produktionsprocessen. 

Vad gäller projektledarna har de det gemensamt att de arbetar med projekt som 

ligger vid sidan av den ordinarie verksamheten och sköter allt som har med dessa 

projekt att göra. Storleken på projekten kan variera. Det handlar om t. ex. 

skolvisningar, guidningar, samarbetsprojekt med olika aktörer och även mindre 

produktioner, ofta för barn och unga. Värt att notera längst ner i tabellen ovan är att 

Projektledare 4 nämner att det ingår i uppgifterna att producera mindre konserter. 

Att producera låter ju på ordet som att det främst skulle ingå i en producents 

uppgifter. 

Ingen av respondenterna använder sig av traditionella projektledningsverktyg, inte 

medvetet i alla fall, men ingen säger sig heller sakna det. Någon reflekterar över att 

de kanske skulle vara till nytta om man väl fick upp ögonen för dem. Flera menar 
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att det är svårt att använda allmänna verktyg i den här världen där man måste vara 

så flexibel. De flesta svarar att de ha uppfunnit sina egna verktyg anpassade efter 

situation. 

Skillnaden mellan roller vid olika institutioner 

Respondenterna har fått frågan vad de tycker är skillnaden mellan rollerna 

producent och projektledare inom kulturvärlden. För flera av dem finns inget 

självklart svar på den frågan. Det är tydligt att det inte finns en entydig bild av vad 

en projektledarroll eller en producentroll ska innehålla. Det är olika från ställe till 

ställe beroende på olika faktorer som storlek på institution, vilken typ av konstnärlig 

verksamhet man arbetar med, personliga egenskaper och intressen hos 

rollinnehavaren etc.  

”Jag tror att det finns en begränsning i titlar bara och det blir kanske inte så viktigt 

heller. Vad man får för uppgifter blir ju också individbaserat, man sitter ju inte med 

Svenska Akademiens ordlista och gör en rollbeskrivning utifrån den.” 

(Projektledare 4) 

Projektledaren ses delvis mer som en praktisk roll medan producenten i de fallen 

har ett mer konstnärligt ansvar. Både producent 3 och 4 ser sig dock själva mer som 

projektledare och tycker att de lika gärna kunde kallas det. Producent 5 tycker att 

hon är en projektledare som specialiserat sig inom scenkonst men att hon egentligen 

skulle kunna projektleda vilken typ av projekt som helst. Ofta verkar det vara så att 

producenterna har hand om det som man skulle kunna kalla kärnverksamheten med 

föreställningar och konserter medan projektledarna gör allt som är utöver den 

verksamheten som samarbetsprojekt, skolprojekt, mindre produktioner, guidningar 

osv. I ett av konserthusen är det självklart att producenterna kallas så för att de 

arbetar med radion och att man inom radiobranschen kallas producent när man gör 

radioprogram. Att ledarrollerna blir så olika antas bero på att institutionerna har 

vuxit med tiden och nya behov av roller har uppstått och då har varje institution löst 

organisationen på sitt eget vis. 

Respondenternas bakgrund ser olika ut och det verkar inte finnas något mönster i 

vilken typ av utbildning de har för respektive arbete. Alla har bred erfarenhet bakom 

sig både inom kultursektorn som utövare och/eller olika typer av ledarroller och 

administrativt arbete men också som journalist, kommunikatör, skribent och någon 
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även inom hotellbranschen och näringslivet. Endast ett par av respondenterna har 

en utbildning som är riktad just till yrket. Producent 5 har en scenkonstutbildning 

från dramatiska institutet och projektledare 3 har en kandidatutbildning inom konst, 

kultur och ekonomi. Producent 3 säger uttryckligen att hon är autodidakt och att det 

är vanligt inom branschen. Producent 1 och 2 som arbetar som orkesterproducenter 

och på radion är båda musiker i botten och de menar att det är en förutsättning för 

att kunna arbeta med det de gör, att kunna leva sig in i och förstå orkesterns 

situation. 

På frågan om rollerna behöver definieras svarar respondenterna lite olika. På ett sätt 

skulle flera önska en tydligare definition för att veta vad rollerna innebär när man 

kommer till ett annat ställe. Samtidigt tror respondenterna att det skulle vara svårt 

att definiera då man troligtvis skulle frångå det på en gång i alla fall. Alla har så 

olika sätt att jobba och de här rollerna blir ofta personanpassade utifrån vad den 

som innehar rollen är bra på och intresserad av att utveckla. 

”Ja och nej, jag tror inte man kan definiera det för hårt för det kommer hela tiden 

att vara olika beroende på vad för typ av innehåll man har. Däremot är det ju viktigt 

vad man än kallar sig att det är tydligt vad man har för mandat, för ansvarsområden 

man ska driva och det måste vara tydligt för dem runt omkring vem man ska vända 

sig till och med vilken typ av fråga.” (Projektledare 1) 

Sammanfattning Resultat 1 

I Tabell 5 har Resultatdel 1 sammanfattats. Sex olika kategorier av uppgifter har 

identifierats i materialet från Resultatdel 1 för att överskåliggöra uppgifterna:  

1. Spindelfunktion: Ordet ”spindelfunktion” Är hämtat från respondenternas egna 
berättelser och syftar på samordningsrollen där man är som en spindel i nätet och 
håller ordning på alla trådar. Exempel på det kan vara att sköta kommunikationen 
både internt och externt. 

2. Praktiskt ansvar sammanfattar uppgifter som schemaläggning, bokningar, 
kontakter med artister, dirigenter etc., kommunikationen inom huset m. m. 

3. Budgetansvar  
4. Konstnärligt ansvar  
5. ”Kärnverksamhet”: Syftar på institutionens ordinarie löpande verksamhet dvs. de 

stora konserter och föreställningar som verksamheten bygger på.  
6. ”Sidoverksamhet”: Syftar på övrig verksamhet utöver det förra såsom 

samarbetsprojekt, utställningar, skolkonserter, barnverksamhet m.m. 
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Tabell 5. Sammanfattning Producenters(P) och projektledares(PL) arbetsuppgifter 

Konserthus 1 

 Spindelfunktion Praktiskt 
ansvar 

Budgetansvar Konstnärligt 
ansvar 

”Kärnverksamhet” ”Sidoverksamhet” 

P1 x x  X X  

P2 x x  X X  

PL1 X X X   X 

 

Konserthus 2 

 Spindelfunktion Praktiskt 
ansvar 

Budgetansvar Konstnärligt 
ansvar 

”Kärnverksamhet” ”Sidoverksamhet” 

P3 X X   X  

P4 X X   X  

PL2 X X X x  X 

 

Operan 

 Spindelfunktion Praktiskt 
ansvar 

Budgetansvar Konstnärligt 
ansvar 

”Kärnverksamhet” ”Sidoverksamhet” 

P5 X X X x X  

PL3 X X x x  X 

PL4 X X x x  X 

Stort X betyder att det är ett huvuddrag i uppgifterna och litet x att det finns med som ett mindre 
inslag i rollen. 

 

Skillnaden mellan rollerna projektledare och producent uppfattas som diffus av 

respondenterna och det skiljer sig mycket mellan olika institutioner vad de har för 

innehåll. Det tydligaste mönstret man kan se hos respondenterna i den här studien 

är att producenterna i stort sett ägnar sig åt det som man kan kalla kärnverksamheten 

medan projektledarna arbetar med det som ligger utöver den. De flesta både 

producenter och projektledare har en samordnande spindelfunktion och ett stort 

praktiskt ansvar. För de två orkesterproducenterna i Konserthus 1 är 

spindelfunktionen och det praktiska ansvaret mindre och av lite annan karaktär än 

för övriga respondenter nämligen att det ligger närmare och längre ner i 

verksamheten där de i den vardagliga verksamheten fungerar som ett nav kring t. 

ex. repetitionstider, eventuella ersättare, arbetsmiljö och praktiska frågor kring 

arbetet på scenen med mera. De har i stället ett stort konstnärligt ansvar och gör 

även radioprogram. Budgetansvaret är olika uppdelat på olika ställen och ligger inte 

under en av rollerna generellt. Att göra någon mer generell definition av rollen 
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efterfrågas av några samtidigt som de flesta tror att det inte spelar någon roll då man 

skulle frångå detta direkt ändå. Respondenternas bakgrund ser olika ut men alla har 

någon form av egen erfarenhet inom det konstnärliga området och endast två har 

någon form av formell utbildning för det arbete de har nu. 

5 Resultat 2 – Upplevelse av arbetet som projektledare och 
producent i Kulturprojekt 

Hur upplever respondenterna sitt arbete? 

Rollerna producent och projektledare har i den här undersökningen visat sig ha 

flytande gränser. Det finns en hel del gemensamma nämnare i hur respondenterna 

upplever sitt arbete trots olika titlar och varierande arbetsuppgifter. Eftersom 

resultatets olika teman inte har berott på yrkesroll utan har varit återkommande 

ämnen oavsett det redovisas heller inte resultatet uppdelat. 

När frågan om upplevelsen av arbetet kom var de spontana reaktionerna i första 

hand positiva och arbetet beskrivs som jätteroligt, kul, fantastiskt, stimulerande och 

spännande.  

”Jag har alltid sagt att jag har världens bästa jobb med hänsyn till mina intressen 

och så, sen är ju vissa dagar tyngre men jag har aldrig tänkt att jag inte vill gå till 

jobbet!” (Producent 1) 

Nedan följer teman som dykt upp återkommande i materialet och där upplevelsen 

bedömts vara stark eller på något sätt viktig för respondenten.  

Att vara spindeln i nätet 

Det som samtliga respondenter framför allt nämner som positivt med arbetet är att 

få hålla på med sina olika intressen i samma jobb som t.ex. att vara nära konsten 

eller musiken och samtidigt arbeta med organisation och planering, i ett fall även 

ekonomi. De får arbeta med många olika frågor och uppgifter, både högt och lågt, 

och behöver hålla många bollar i luften. Variationen och att ingen dag är den andra 

lik uppskattas. Att vara som spindeln i nätet är en metafor som ofta nämns av 

respondenterna. Framförallt är det med en positiv underton. Åtta av nio har 

framhållit att de gillar den här typen av funktion, att ha fingrarna med lite överallt 

både internt och utåt i produktionen samt att utmana sig själva med att hitta 
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lösningar på till synes omöjliga uppgifter. Det har även framhållits att en av de 

viktigaste egenskaperna för både producenter och projektledare är att man är 

strukturerad. Det är ofta stora komplexa produktioner och många olika projekt man 

ska arbeta med samtidigt och det kräver sin planering. Samtidigt behöver man hela 

tiden vara flexibel och kunna improvisera när planerna och förutsättningarna 

förändras. 

”Min roll är ju ganska rörlig med högt och lågt och det är ju det jag tycker är kul! 

Jag är inte bara en kugge i maskineriet utan alla dagar ser olika ut och man måste 

hitta på nya lösningar” (Projektledare 3) 

Frustration att inte kunna påverka 

Att ha för lite att göra passar inte de här personerna. Flera har berättat att de känner 

störst frustration när det händer för lite. Särskilt när man inte kan påverka arbetet 

utan bollen ligger hos andra och man väntar på svar eller leverans. Projektledare 3 

och 4 framhåller särskilt ”Ketchupeffekten”, att mycket tenderar att hända på en 

gång, om man t.ex. skickat ut en massa förfrågningar och går och väntar på svar 

och så svarar alla samtidigt och man får alldeles för mycket att göra i stället. Att 

man inte själv kan påverka så att arbetsbelastningen blir jämnare utspridd upplevs 

som en frustration. Sju av nio respondenter har också tagit upp på olika sätt att man 

kan behöva tjata och ligga på medarbetare ibland när det inte levereras som det ska 

vilket ibland upplevs som en tråkig roll.  

Upplevelse av stress  

Att vara en spindel i nätet, att ha många bollar i luften och ha ett stort ansvar kan 

ha sitt pris i form av stress. Saker kan ändras plötsligt vilket kan utlösa stress och 

frustration. Man kan tycka att man har en plan och det är bara att tuffa på men så 

plötsligt händer något, någon kan bli sjuk och man måste börja om från början med 

det man trodde var klart. Det är en ständig beredskap och det är ofta man får rycka 

in och ”släcka bränder”. Det är sällan man kan sitta och göra klart någonting utan 

att bli avbruten. Samtliga respondenter har hävdat att man behöver vara stresstålig 

i yrket. Stress är en allvarlig faktor menar en av respondenterna och det är vanligt i 

branschen att man ”brinner” mycket för något och är väldigt engagerad och då 

måste man passa sig så att man inte blir utbränd. Att kunna hantera stress, att koppla 

bort arbetet när man är ledig, att kunna ”svepa med en stor pensel” och inte grotta 
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ner sig i detaljer samt att kunna prioritera är enligt respondenterna nödvändigt. 

Samtliga upplever att arbetet är stressigt, åtminstone i perioder. Alla ser det dock 

inte som ett stort problem. Respondenterna menar att man måste kunna leva här och 

nu och inte stressa upp sig över vad som händer nästa vecka. Arbetet med olika 

produktioner som ligger olika långt fram i tiden ligger parallellt och det gäller att 

kunna sortera och prioritera. Den långa framförhållningen hjälper oftast till att hålla 

stressen nere, men strax innan konsert eller premiär intensifieras arbetet 

oundvikligen. Då kan det vara skönt att kunna tänka på att det snart är över och att 

det då lugnar ner sig. För ett tag.  

”Alla producenter som lämnat producentskapet för att övergå i någon sorts 

chefsposition säger att: Herregud, man kan inte förstå hur mycket det brinner när 

man är producent, och man kan inte gå tillbaka för om man har lämnat, då har man 

släppt garden av att alltid vara på hugget.” (Producent 5) 

Det är enligt de flesta av respondenterna svårt att vara ledig vilket också kan vara 

en riskfaktor vad gäller stress. Alla arbetar mycket kvällar och helger vilket kan 

kännas problematiskt för privatlivet då man arbetar när de flesta andra är lediga. 

För en del är det svårt att koppla bort arbetet helt även när man är ledig, två av 

respondenterna stänger aldrig av telefonen. Att vara ledig kan också innebära att 

man har ännu mer att göra när man kommer tillbaka och två av de intervjuade 

berättar om att i värsta fall har någon annan tagit över någon fråga och gjort fel så 

att det blir ännu mera arbete för att reda ut det i efterhand.  

Något som också kan leda till stress är när man inte riktigt vet var gränserna för ens 

arbetsuppgifter och ansvar går. Flera av respondenterna tycker att det är tydligt och 

upplever inte några problem med det medan det för andra kan vara luddigt. Det kan 

vara energikrävande när man måste stämma av hela tiden vem som ska ta olika 

frågor. Otydlighet riskerar även att saker faller mellan stolarna eller att saker görs 

dubbelt vilket också kan orsaka oro och stress. Producent 4 berättar att rollen blir 

lite vad man gör den till och man måste sätta gränserna själv. Producent 3 upplever 

de otydliga gränserna som en stor frustration, särskilt när det är många ”kockar” 

inblandade och man själv har ett kontrollbehov. Det kan även leda till irritation om 

man kliver in på någon annans område och tar en fråga någon annan tycker är 

dennes.  
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Att arbeta med människor 

Flera tycker att den mänskliga biten i arbetet är en stor del av att de tycker om sitt 

arbete. Ett par har nämnt att se till att de man jobbar med har det bra och pyssla om 

som viktigt och där de arbetar har det t o m blivit som en tävling att de besökande 

artisterna och dirigenterna ska tycka att de har den allra bästa servicen där. Det är 

mycket i arbetet som handlar om relationsskapande och hantering av relationer då 

det inte är varor man arbetar med utan hela tiden människor i olika roller. Alla 

möten med olika människor beskrivs som mest positivt. Arbetet innebär ofta att 

hantera psykologiska processer och även konstnärlig kris, sjukdomar och annat 

finns med som ständiga ingredienser. Ibland blir det även konflikter vilket man 

måste kunna hantera och inte får backa för. Man kan behöva fungera som medlare 

men det händer även att t.ex. artisters frustration över problem i produktionen 

projiceras på projektledaren eller producenten då denne representerar institutionen 

och ibland måste ta obekväma beslut. Det är ibland omöjligt att ta beslut som passar 

alla. Då gäller det att inte ta åt sig för personligt. Producent 5 berättar också att man 

behöver vara en sådan person som gillar att upprätthålla regler men även klara av 

att inte alltid vara populär av den orsaken. I branschen är det även mycket nervositet 

inblandad och det behöver man också kunna förstå och stötta i. Det har framhållits 

av respondenterna att ett glatt humör, en fingertoppskänsla, lyhördhet och att vara 

lite av en ”smooth operator” är viktiga egenskaper i dessa yrkesroller. ”Jag tror en 

viktig egenskap är att kunna ta människor. Att kunna samarbeta, att kunna läsa av, 

vara ganska smidig tror jag är bra, men ändå kunna sätta en gräns och vara lite 

tydlig och inte duka under när det uppstår konflikter” (Producent 4). Producent 3 

menar att man hela tiden måste vara beredd att sätta sig själv i andra hand. 

Projektledare 2 anser att man inte heller får bli ”star strucked” i yrkesrollen när man 

arbetar med kända artister utan behandla alla som de människor de är.  

Upplevelse av mål och deadline 

Att se alla pusselbitar man slitit med falla på plats framhålls framför allt av 

Projektledare 1 och 2 samt producent 3 och 4 som en stor tillfredsställelse. Både 

rent tekniskt att organisationen fungerar men även att t.ex. se glädjen hos en publik 

och nå ut med produktionen man arbetat med och känna att den tas väl emot. I den 

här branschen nämns målet som det viktiga, alla arbetar hela tiden mot konserten 
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eller föreställningen. Fokuset antas vara annorlunda mot den traditionella 

projektledningsvärlden, då verksamheten i dessa statligt finansierade, alternativt 

licensfinansierade verksamheter inte drivs av vinstkrav utan att produkten, konsten, 

föreställningen står i centrum. Allt är uppbyggt kring slutprodukten och alla jobbar 

för att publiken ska få den bästa upplevelsen. Att ha en fix deadline som inte kan 

ruckas på kan sägas vara kulturbranschens signum. En konsert eller en premiär 

ligger där den ligger om inte väldigt speciella omständigheter föreligger. Att arbeta 

under de här förutsättningarna beskrivs av respondenterna som en självklarhet och 

mest som positivt. Det kan handla både om att alla har den starka målbilden med 

drivkraften som följer när alla arbetar engagerat mot samma mål och det kan även 

handla om att det kan vara skönt att veta att DÅ är det över och man kan lämna det 

bakom sig. Särskilt när det är en produktion som upplevs som jobbigare. Producent 

3 och 4 berättar att inom konserthusvärlden kan det ibland kännas tomt när man har 

arbetat så hårt mot en konsert som går så fort över. Oftast är det bara en eller två 

konserter i samma produktion. Inom operan däremot går premiären fort över men 

sedan fortsätter föreställningarna under lång tid.  

En fix deadline kan också upplevas stressande till en viss del när det blir förseningar 

i produktionen, särskilt när projektledaren eller producenten inte kan påverka 

leveranserna till projektet själv.  

”Jag gillar det, jag tycker om att det finns en deadline. När det funkar. Om det är 

för mycket då är det ju bara ångest liksom men när organisationen är på plats, då 

är det bara positivt.” (Projektledare 1) 

Att balansera mellan pengar och konst 

I intervjuerna har ämnet pengar kontra kreativitet och konst kommit upp. Det är en 

konflikt som upplevs som ständigt närvarande och till och med som kärnan i den 

här världen. ”Det är ju närvarande i smått och stort hela tiden, pengarna och 

betydelsen för det konstnärliga. Det här med att folk har det bra när de är här, det 

har också med det konstnärliga att göra” (Projektledare 1). Man måste säga nej 

mycket när man sitter och ska få ihop en budget och det är ett ständigt givande och 

tagande. Det blir en balansgång mellan att visa respekt för dem som arbetar med 

det konstnärliga innehållet och att de kan visa respekt åt andra hållet. Producent 5 

uttrycker det så att man ska ”förklara pengar för konstnärer och konst för 
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ekonomiavdelningen” vilket inte alltid upplevs som enkelt. Men oftast går det bra 

om man har ramarna tydliga från början. Institutionerna som respondenterna arbetar 

på är också stora och det går ofta att göra omfördelningar i budgeten om det behövs. 

Att göra avkall på den konstnärliga kvalitén är dock inte aktuellt, t.ex. berättar 

Projektledare 1 att man hellre väljer bort produktioner som blir för dyra och väljer 

något annat man kan göra fullt ut. Verksamheterna är också statligt finansierade 

eller licensfinansierade till stor del vilket av Producent 2 framhävs som en 

lyxsituation då man inte bara behöver spela det som är mest populärt för att få 

intäkter utan kan vara mer kreativa och spegla hela utbudet. 

Sammanfattning Resultat 2 

Att vara spindeln i nätet: Det upplevs mestadels positivt att ha många bollar i luften 

och varierande arbetsuppgifter. 

Frustration att inte kunna påverka: Det kan vara frustrerande att vara beroende av 

andras leveranser vilket leder till en ojämn arbetsbelastning. 

Upplevelse av stress: Det är ett högt tempo i arbetet och många bollar i luften samt 

svårigheten att vara ledig kan leda till stress. 

Att arbeta med människor: Arbetet innebär många mänskliga möten vilket innebär 

relationsskapande. Det upplevs mest positivt men det finns även baksidor som t.ex. 

konflikter. 

Upplevelse av mål och deadline: Alla arbetar hela tiden mot 

konserten/föreställningen som är det gemensamma målet och att se pusslet man lagt 

falla på plats innebär en stor tillfredsställelse. Att arbeta mot en fix deadline upplevs 

mest positivt men kan även vara stressande när inte allt är på plats. 

Att balansera mellan pengar och konst: Detta är något av kärnan inom 

kulturvärlden och upplevs ständigt närvarande. Oftast blir det dock inga större 

problem om man har ramarna tydliga från början. Avkall på det konstnärliga 

försöker man undvika, hellre gör man i så fall något annat som blir billigare. 
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6 Diskussion 

Syftet med den här studien var dels att ta reda på om det finns någon tydlig generell 

definition av rollerna producent och projektledare inom kulturvärlden men även att 

undersöka hur personer som innehar dessa roller upplever sitt arbete. 

Producent eller projektledare 

Den första frågan för den här studien lyder: Vad är skillnaden på rollerna 

projektledare och producent? Är rollerna tydligt avgränsade och definierade? 

Redan i litteraturen som har använts i studien kan anas att rollerna ser olika ut 

mellan olika institutioner beroende på olika faktorer som storlek på institution, 

inriktning, personlighet hos dem som innehar dem m.m. (Cervin & Sahlin 2007; 

Grahn & Johansson 2012). Empirin bekräftar den bilden i och med att 

respondenternas arbetsuppgifter ser olika ut mellan de institutioner som studerats 

och är inte uppdelade på de två rollerna på samma sätt.  

I litteraturen beskrivs producenten inneha både konstnärligt och administrativt 

ansvar, ofta även ett större ekonomiskt ansvar, och ska samtidigt ta hand om akuta 

problem och ”släcka bränder”. (Cervin & Sahlin 2007; Lindgren & Packendorff 

2007; Magnell 2012). Värt att notera här är att fyra av fem producenter i den här 

studien inte har något nämnvärt ekonomiskt ansvar alls.  

Projektledaren beskrivs i litteraturen mer som den praktiska samordnaren med 

schemaläggning som en av huvuduppgifterna men som även ska hålla ihop alla 

människor i projektet, bygga relationer och ta hand om alla typer av frågor 

(Hildemo et al. 2008).  

Både producenternas och projektledarnas roller i den här studien innehåller olika 

uppgifter som bitvis stämmer in både på beskrivningen av producenten och 

projektledaren från inledningskapitlet. Producenterna i Konserthus 1 har helt andra 

uppgifter än producenterna i Konserthus 2 eftersom de är knutna till radion, där 

man av tradition kallas producent när man gör radioprogram, samt har stort ansvar 

för orkestern. Allt som har med orkestern att göra i Konserthus 2 sköts av en 

orkesteravdelning. I Konserthus 2 liknar producenternas ansvar mer, enligt dem 

själva, en projektledares. Gemensamt för alla respondenter är att de mer eller 

mindre ser sig som en spindel i nätet oavsett om de kallas producent eller 
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projektledare. Uppgifterna ligger dock på lite olika nivåer på olika ställen och det 

är skillnad i t.ex. hur stort budgetansvar och hur stort konstnärligt ansvar man har.  

Det kan även konstateras att producenterna och projektledarna inte arbetar i samma 

projekt på de studerade institutionerna utan arbetar med olika delar av 

verksamheten. Mönstret som kan skönjas i dessa fall är att producenterna arbetar 

med det som ligger i ”kärnverksamheten”, dvs. stora konsert- och 

föreställningsprojekt, och att projektledarna arbetar med det som ligger utöver dem 

som samarbetsprojekt, barnverksamhet, utställningar, guidningar etc. Då det finns 

flera olika roller i samma projekt har de på de här ställena förutom producenten i 

stället andra rolltitlar som produktionsassistent, biträdande regissör/koreograf eller 

produktionsledare som sköter de uppgifter som i litteraturen mest beskrivs som 

projektledarens. Dock har berättats av respondenterna att man på liknande 

institutioner i andra städer har löst frågan på helt andra sätt, någonstans kallas t.ex. 

alla för Projektledare som arbetar som Producent 3,4 och 5 i den här studien.  

De Voogt (2006) skriver om det delade ledarskapet inom kulturvärlden och att det 

kan variera vilka roller det delas emellan. Det är tydligt i den här studien att det är 

en teori som stämmer. Samtliga respondenter har bekräftat bilden av att olika roller 

gör olika delar av ledararbetet och att frågorna bollas mellan dem när uppdelningen 

inte är helt tydlig. De Voogt (2006) menar att man ofta delar upp ledarskapet för att 

lösa konflikten mellan det konstnärliga och det ekonomiska. Denna uppdelning ter 

sig dock inte så enkel och det verkar inte gå att komma ifrån att denna balansgång 

blir ständigt närvarande för alla ledarroller i stort som smått då den sägs genomsyra 

hela verksamheten. Det kan dock vara en anledning till de olika rollernas existens 

inom kulturbranschen. Det verkar helt enkelt vara så att det är en mängd olika 

uppgifter som ska skötas och när det blir för mycket för en person att lösa delas de 

upp på olika roller men vilka titlar man får och exakt hur uppgifterna delas upp 

löses olika från ställe till ställe beroende på vad som passar just den organisationen 

och de personerna bäst. Att vara projektledare innebär ju egentligen bara att man 

leder ett projekt, vilket det än må vara. Det delade ledarskapet gör dock att det blir 

olika uppgifter som hamnar på olika roller och då är det kanske inte så konstigt att 

man löser det utifrån behov i olika organisationer.  
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Enligt Hartman et al. (1998) så är projektledningstekniken inom kulturbranschen 

enkel och saknar ofta traditionella planeringsverktyg, kommunikationsmodeller 

etc. De hävdar att man skulle kunna effektivisera projektledarens arbete genom 

införandet av anpassade verktyg. Ingen av respondenterna använder några 

traditionella verktyg utan de uppfinner sina egna som fungerar för dem. De säger 

sig inte heller sakna några men det kan vara så att arbetet skulle kunna effektiviseras 

om nya verktyg som passar verksamheten infördes.  Man saknar ju inte det man 

inte vet om. Projektledningsutbildningen i Göteborg som nämns i inledningskapitlet 

(Grahn & Johansson 2012) innehåller troligtvis den typen av verktyg. 

Svaret på den första forskningsfrågan kan alltså sägas vara att det inte finns någon 

tydlig generell uppdelning och definition av dessa två roller utan man löser det olika 

på olika institutioner utifrån behov och tradition. Både projektledare och 

producenter arbetar med att leda projekt mot ett mål, precis som projektledare gör 

i övriga projektvärlden, men arbetsuppgifterna är uppdelade mellan dessa två roller 

(samt även en del övriga roller som produktionsledare, biträdande regissörer m. fl.) 

på olika sätt och inte enligt någon generell mall.  

En del av respondenterna skulle önska sig en större tydlighet kring hur rollerna 

definieras och vad de innebär samtidigt som de tror att det skulle vara väldigt 

svårgenomfört.  

Upplevelse av arbetet 

Den andra forskningsfrågan i studien lyder så här: Hur upplever projektledare och 

producenter i kulturmiljöer sitt arbete?  

Lindgren och Packendorff (2007) menar att det kan vara ensamt och utsatt att vara 

producent i en kulturmiljö där man förväntas lösa allting och får skulden när inte 

allt fungerar.  De beskriver även ett artistiskt projekt som ofta ses som ett kreativt 

kaos där det inte ska vara för välplanerat och där romantiska ideal av artisteri och 

kulturell utveckling möter den pragmatiska och realistiska verkligheten i form av 

scheman, tidspress, ekonomiska svårigheter och krävande publik. Det kan låta som 

en tuff roll att vara i. Respondenterna visar sig dock ha en positiv inställning till sitt 

arbete och framhåller framför allt att få arbeta med sina stora intressen och den 

mänskliga delen som orsak. 
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6.1.1 Att vara spindeln i nätet 
Något annat som uppskattas av respondenterna är att ha många bollar i luften samt 

variationen i arbetet. De tycker om när uppgifterna går både högt och lågt och de 

får utmana sig själva att lösa olika typer av problem. Hildemo et al. (2008) skriver 

att projektledaren är den man kan komma till med alla sorters problem, praktiska 

som personliga, och ska kunna lösa allt och i Lindgren och Packendorff (2007) kan 

läsas att både projektledare och producenter ofta har många järn i elden då man 

förutom produktionerna måste se till att Teatern/konserthuset ständigt är öppet för 

omvärlden vilket innebär att det ofta förekommer andra typer av aktiviteter som ska 

planeras vid sidan om konsert-/föreställningsprojekten. 

6.1.2 Frustration att inte kunna påverka 
En av de största frustrationerna i yrket som nämns av respondenterna är att inte 

kunna påverka andras leveranser till projektet. Dels för att man kan känna sig tjatig 

när man behöver ligga på men även att inte kunna påverka sin arbetsbelastning så 

att den blir jämnare. Detta är inget som tas upp specifikt i litteraturen men även det 

är förmodligen en del av en projektledares vardag oavsett vilken bransch man än 

arbetar i. Till exempel skriver Wenell (2015) att de projektledare han intervjuat 

hade lagt tålamod i topp på listan över förmågor en projektledare bör ha. Då tålamod 

i bemärkelsen förmågan att utstå väntan, förseningar eller svårigheter med 

bibehållet lugn. 

6.1.3 Upplevelse av stress 
Flera studier (Magnell 2012; Lindgren & Packendorff 2007) har pekat på en stressig 

miljö för både producenter och projektledare vilket även respondenterna i studien 

lyft fram som en faktor som påverkar arbetet. I intervjuerna lyfts svårigheter med 

att vara ledig, ständigt många bollar i luften och otydliga gränser för 

ansvarsområden upp som faktorer som bidrar till stress och respondenterna 

framhåller entydigt att man behöver vara stresstålig och kunna lyfta blicken och 

prioritera som nödvändiga egenskaper för att klara av arbetet. Producenten i 

Hildemo et al. (2008) studie anser att det är nödvändigt att en person han tillsätter 

som projektledare ska klara av att arbeta i ett högt tempo och Lindgren och 

Packendorff (2007) tar upp att projektledare ofta är stressade och att arbetet bl. a. 

påverkar familjelivet. Eftersom arbetet innebär många kvällar och helger och att 

man ofta arbetar när andra är lediga är det lätt att privatlivet blir lidande. En stressig 
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miljö för projektledare är inte heller det unikt för kulturbranschen, dock finns en 

antydan om att man här skulle kunna effektivisera arbetet med hjälp av införandet 

av t.ex. projektledningsverktyg. T.ex. har Göteborgsoperan startat en 

projektledningsutbildning (Grahn & Johansson 2012) och det finns även en 

utbildning vid Stockholms universitet till Kulturprojektledare (Stockholms 

universitet 2017). Här kanske det finns de anpassade projektledningsverktyg som 

Lehner (2008) efterfrågar. Eventuellt skulle stressen kunna minskas med ännu mer 

struktur och beprövade verktyg? 

6.1.4 Att arbeta med människor 
Det som skiljer den konstnärliga och kreativa branschen mest från den traditionella 

projektledningen är enligt Hartman et al. (1998) att det är större fokus på 

människorna i projektet. Detta bekräftas och uppskattas av respondenterna i den här 

studien. Det är mycket möten och relationsbyggande och det är viktigt att både vara 

intresserad av och kunna hantera människor för att vara ledare i den här branschen 

där ofta pressade situationer uppstår på grund av tidspress och nerver. Börjesson 

och Styhre (2011) pekar på att arbetet med en produktion är ett framväxande system 

komponerat av komplexa relationer mellan material, resurser och föreställningar 

samtidigt som man har mycket regler, rutiner och struktur. En av producenterna i 

den här studien lyfte också fram att man behöver gilla att upprätthålla regler och 

struktur för arbetet och även klara av när reglerna inte uppskattas av 

projektmedarbetarna. 

Grahn och Johansson (2012) ser en skillnad i ledarskapet hos männen respektive 

kvinnorna i sin studie där männen ger ett hårdare och mer företagsamt intryck 

medan kvinnorna visar mer omhändertagande sidor i förhållande till sitt 

projektledarskap. I föreliggande studie är sju av nio medverkande kvinnor. Det är 

även kvinnorna som framhållit att arbeta med människor som en av de mest positiva 

delarna av arbetet. Underlaget kan sägas för litet för att dra några slutsatser av detta 

men tendensen verkar vara en övervikt av kvinnor i dessa yrkesroller samt att 

kvinnor i likhet med det Grahn och Johansson (2012) konstaterar är mer 

intresserade av den mänskliga delen av arbetet, kanske framför allt när det gäller 

den omhändertagande biten. 
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6.1.5 Upplevelse av mål och deadline 
Att ha en spikad deadline nämns i flera studier som utmärkande för kulturbranschen 

och enligt Lindgren och Packendorff (2007) fungerar den både som stressfaktor och 

som positiv faktor i den bemärkelse att man vet att det kommer att bli ett resultat. 

De flesta i den här studien upplever den som någonting positivt, man får tydliga 

ramar för sin produktion och alla arbetar mot samma mål. Om saker och ting inte 

är på plats när det närmar sig kan den dock upplevas stressande.  

Lehner (2008) beskriver kulturprojektet som ett utvecklingsprojekt och menar att 

alla utvecklingsprojekt karaktäriseras av hög osäkerhet, låg analyserbarhet och hög 

dynamik samt av otydliga och motstridiga mål. Eftersom man aldrig vet exakt hur 

föreställningen/konserten kommer att bli och man hela tiden arbetar med människor 

med allt vad det innebär är projektet absolut osäkert och har hög dynamik. Dock ter 

det sig märkligt att säga att målen är otydliga och motstridiga. Respondenterna i 

studien vittnar just om att alla strävar efter samma mål och att målet är tydlig med 

den spikade deadlinen för föreställningen/konserten. 

6.1.6 Att balansera mellan pengar och konst 
Börjesson och Styhre (2011) skriver att ledare inom kulturvärlden har blivit 

experter på att förena motpolerna pengar kontra konst i projekten. Flera andra 

författare har också tagit upp den här balansgången som något unikt för 

kulturbranschen (Tajtáková 2006; de Voogt 2006). Ämnet kommer upp även i 

intervjuerna som ständigt närvarande. Det upplevs dock inte i den här studien vara 

ett stort problem vilket dels skulle kunna bero just på att de besitter den expertis 

som det talats om och därför inte upplever det som ett problem och dels att 

institutionerna som förekommer i den här studien är stora och dessutom till stor del 

statligt finansierade eller finansierade av licenspengar som i Sveriges Radios fall. 

Det kommer också fram i intervjuerna att man här av den anledningen inte behöver 

tänka lika mycket på att tillfredsställa den stora betalande publiken hela tiden utan 

har möjlighet att täcka hela spektret av musik vilket inte är lika lätt i den 

kommersiella delen av branschen där man är beroende av intäkterna. Storleken på 

institutionerna gör även att pengar kan omfördelas inom huset mellan olika 

produktioner och olika avdelningar vid behov vilket inte fungerar vid t.ex. en liten 

teater. 
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Resultatets betydelse 

Resultatet visar på en otydlighet vad gäller ledarroller i kulturbranschen. Flera 

forskare har tidigare beskrivit att just kulturbranschen har en styrka i att rollerna är 

väldigt tydliga. Till exempel beskriver Whitley (2006) filmbranschen som en sorts 

projektbaserad verksamhet där man producerar en enskild produkt och koordinerar 

uppgifter genom standardiserade, separerade och stabila roller och kompetenser. 

Filmbranschen är visserligen ganska olik den delen av kulturvärlden som tas upp i 

denna studie men det går ändå att dra paralleller. Även Goodman (1972) tar upp de 

tydliga rollerna där alla vet vad som förväntas som en av kulturvärldens, i detta fall 

teatervärldens, fördelar. Att ha denna tydliga rollfördelning mellan olika 

kompetenser gör det lätt för frilansande kulturarbetare att röra sig från projekt till 

projekt. Denna tydlighet verkar dock inte gälla de olika ledarrollerna vilket skulle 

kunna vara en nackdel för branschen. Till exempel kan det medföra problem när en 

ny projektledare/producent ska introduceras i verksamheten. Det går inte att arbeta 

som projektledare eller producent på ett ställe och sedan söka ett projektledar- eller 

producentjobb någon annanstans och förvänta sig att det ska ha samma innehåll. 

Det gäller även för den som ska anställa att arbetsbeskrivningen är väldigt tydlig 

från början så att man får den kompetens man efterfrågar.  

Respondenterna i studien trivs med sitt arbete men upplever samtidigt frustration 

och maktlöshet över t. ex. ojämn arbetsbelastning. Några har även svårt att koppla 

av och stressas bl. a. av en otydlighet i rollens avgränsning och risken för att frågor 

hamnar mellan stolarna. Irritation kan även uppstå när man kliver in på varandras 

områden. Frågan är om en större tydlighet kring även ledarrollerna skulle kunna 

minska denna stress och frustration? 

Sammanfattning och vidare forskning 

Den här studien har dels besvarat frågan Vad är skillnaden på rollerna 

projektledare och en producent? Är rollerna tydligt avgränsade och definierade?  

Resultatet visar på att skillnaden mellan rollerna skiljer sig mycket åt från 

institution till institution och att det inte finns någon generell definition av vad de 

båda yrkesrollerna ska innehålla utan det anpassas utifrån olika faktorer som storlek 

och inriktning på institution, organisationens utformning samt personliga 

egenskaper och intressen hos de som innehar dem. Ett mönster som har identifierats 
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hos institutionerna i föreliggande studie är att producenter och projektledare inte 

arbetar i samma projekt. De gör delvis samma saker men producenterna arbetar i 

”kärnverksamheten” medan projektledarna arbetar med den övriga verksamheten. 

Detta verkar dock inte, enligt respondenterna och litteraturen, vara en uppdelning 

som kan sägas vara generell. 

Studiens andra forskningsfråga var Hur upplever projektledare och producenter i 

kulturmiljöer sitt arbete?  

Svaret här är att arbetet upplevs främst positivt av respondenterna. Det betyder 

mycket att få arbeta med sina intressen och att arbeta med människor. De flesta 

fungerar som en slags spindel i nätet vilket främst upplevs positivt men det kan 

även leda till stress med alla bollar i luften. Både producent och projektledare är 

stressiga roller då man ska vara överallt och det är svårt att vara ledig. En stor 

frustration är att inte själv kunna styra arbetsbelastningen så att den blir jämnt 

fördelad då den påverkas av andras leveranser till projektet.  

Två av kulturprojektets signum är den fasta deadlinen och balansgången mellan 

konst och ekonomi. Den förra upplevs framför allt som en positiv ingrediens då Det 

blir ett tydligt mål som alla arbetar mot gemensamt men den kan även leda till stress 

om organisationen inte är på plats. Den senare är ständigt närvarande i allt, högt 

som lågt men i de studerade institutionerna som är statligt finansierade, alternativt 

licensfinansierade, upplevs inte konflikten som ett stort problem. 

Den här studien kan bidra med en kunskap om hur ledaskapstitlar används och peka 

på att det inte finns någon tydlig definition av rollerna Producent och Projektledare. 

Den berättar även hur det kan upplevas att arbeta i kulturprojekt inom konstmusik 

och opera. 

Vidare studier skulle kunna ta upp hur införandet av projektledningsverktyg faktiskt 

påverkat både effektiviteten i och upplevelsen av arbetet som projektledare i 

kulturprojekt. Intressant kan även vara att följa upp tråden med genusfrågan. Skiljer 

sig sättet att arbeta som producent och projektledare åt beroende på vilket kön man 

tillhör och påverkar det vilka arbetsuppgifter man tilldelas i rollen? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Kan du beskriva din yrkesroll? 

- Vilken titel har du? 

- Exempel på arbetsuppgifter? 

- Hur ser ditt beslutmandat ut? 

2. Hur ser du på skillnaderna mellan yrkesrollerna projektledare och 

producent? 

https://sisu.it.su.se/search/info/LK1071
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- Vad anser du vara anledningen till att båda rollerna finns inom 

kulturvärlden? 

- Behöver rollerna definieras? 

3. Hur upplever du ditt arbete som projektledare/producent? 

- Är din roll tydlig? Tydligt avgränsade uppgifter? 

- Hur påverkar det dig? (framförallt vid nekande svar) 

- Vad upplever du som positivt? 

- Ser du några problem i din yrkesroll? 

- I vilka situationer kan du uppleva frustration? 

- Hur påverkar det dig? 

- Tror du det är stor skillnad på att arbeta som projektledare inom 

kulturvärlden och inom industrin? 

- Varför? 

- I t.ex. forskningssammanhang klumpas olika roller inom kultursfären ihop 

och kallas projektledare även om de annars titulerar sig producent, regissör, 

dirigent etc., vad tänker du om det? 

 

Bilaga 2 

Information till deltagare 

Jag heter Helena Roll och jag skriver under hösten en magisteruppsats i 

projektledning på Karlstad universitet där jag studerar projektledning på distans. 

Jag är i botten utbildad sångpedagog och sångerska och har i många 

kultursammanhang stött på både rollen som producent och rollen som projektledare. 

Ibland har det även varit en kombinerad roll. Detta har gjort mig intresserad av att 

undersöka arbetsplatser där det finns både en projektledare och en producent.  

- För att kunna studera detta i min uppsats behöver jag komma i kontakt med 

personer som arbetar i dessa yrkesroller och kan tänka sig att medverka i 

studien. Min undran är nu om du kan tänka dig att vara med? Medverkan är 

helt frivillig och du har som deltagare rätt att när som helst avbryta din 

medverkan. Ingen ersättning för att delta utgår.  
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- Som deltagare förväntas du delta i en intervju som varar upp till en timme 

på en tidpunkt och en plats vi kommit överens om. Du är garanterad 

anonymitet, inga personer eller arbetsplatser kommer att namnges i studien. 

Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas i sin helhet för att 

sedan analyseras av mig som utför studien. 
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