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Abstract 

Att släppa musik, alltså att offentliggöra musik, är något som är lätt att tänka 

sig enbart är en rolig angelägenhet för artister och musikproducenter, men 

hur mår vi som gör det egentligen i processen innan, under och efter att 

musiken har släppts? Många uttrycker rädslor och prestationsångest som 

dominerande känslor snarare än glädje och upprymdhet.  

Jag kände mig intresserad av att undersöka om det fanns flera som kände 

som jag, att det inte är okomplicerat att släppa musik, och vad folk har för 

strategier för att hantera det som känns jobbigt. Genom att undersöka min 

egen process när jag släpper musik samt skicka ut frågor till andra som gör 

det har jag försökt ta reda på om det finns sätt som får oss att må bättre eller 

sämre. Syftet har varit att skaffa mig erfarenheter för mina framtida släpp, 

samt möjligheten att kunna dela med mig av dem till andra.  

I min undersökning har jag fått mina föraningar att det inte bara är jag som 

brottas med mitt mående kring att släppa musik bekräftade. Det verkar vara 

väldigt vanligt. En av de tydligaste känslor som uttryckts är rädslan för vad 

andra ska tycka om dem som person när de försöker sprida sin musik, 

snarare än om musiken i sig. En annan är att väldigt många brottas med 

prestationsångest och känslor av otillräcklighet. Några saker som däremot 

verkar få folk att må bättre, inklusive mig själv är att inte göra allt arbete 

kring ett låtsläpp själv, att ge plats i livet för annat än musiken och att ha ett 

nytt projekt på gång så fort ett släpp är slutfört.   

Nyckelord: Låtsläpp, release, musikproduktion, independent artist, 

musik och hälsa, mående, prestationsångest 
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Inledning 

När jag berättade för min rumskamrat att jag ska släppa en ny låt sa hon 

något i stil med ”Åh det måste vara så roligt att släppa något som du har 

jobbat så hårt för, det måste kännas som en lättnad och stor glädje”. Och 

visst är det både roligt och glädjande, men ändå var det jag kände när hon sa 

det där, att det framför allt är jobbigt att släppa musik. Min rumskamrat har 

rätt i att jag tycker att det är roligt att få dela med mig av musik som jag 

jobbat med i ensamhet och hon har rätt i att det kan vara både glädjande och 

kanske på sätt och vis kännas som en lättnad att nå den där milstolpen av att 

låten nu är ute. Att släppa musik är något som kan verka okomplicerat och 

om en tittar på det rent praktiskt kan det vara ganska okomplicerat. I princip 

kan du bara gå in på en hemsida, välja en fil att ladda upp, trycka på en 

knapp och så är det klart. Det är på det känslomässiga planet jag upplever att 

det är mer svårt. Delvis för att låten när den är släppt inte bara är min egen 

längre, utan nu även alla lyssnares, vilket kan skapa en känsla av att vara 

oerhört exponerad inför vad andra människor tycker om låten och därmed 

om mig. Med släppet av en låt kommer också förhoppningen om att den ska 

flyga och få framgång, lyssnas på och älskas. För att det ska slå in är det lätt 

att känna att en hel del arbete krävs. Jag vet inte hur mycket förebyggande 

ansträngningar för låtens framgång spelar roll, och hur mycket som ligger i 

händerna hos slumpen, det vill säga att rätt person hör den, delar den vilket 

leder till att den får stor viral spridning. Jag är dock av uppfattningen att det 

utöver själva musiken ligger mycket jobb bakom att släppa en låt. Allt ifrån 

att skapa grafiskt och visuellt material för sociala medier, till promotion för 

bloggar och spellistor. Om du är independent artist är det lätt att känna sig 

otillräcklig och det kan vara svårt att veta var gränsen går för hur mycket du 

kan/bör jobba.  

Det finns många aspekter att fundera kring när det gäller hur en släpper 

musik på bästa sätt och något som jag tycker är intressant, är att fundera 

kring om olika metoder kan få oss att må på olika sätt. Jag upplever att 
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rädsla och prestationsångest dominerar mitt känsloliv vid ett släpp, snarare 

än glädje och upprymdhet och jag är intresserad av att undersöka om det 

finns metoder och tillvägagångsätt i en sån här process, som får mig att må 

bättre eller sämre. Det kanske inte finns ett ultimat sätt att handskas med det 

här på, men jag är intresserad av att ta reda på om flera människor känner 

som jag, att det inte är bara roligt att släppa musik, utan även väldigt 

psykiskt påfrestande. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för hur olika 

aspekter påverkar hur en mår vid släpp av musik.  

Utifrån syftet har jag formulerat två övergripande frågor: 

- Vad kan jag göra för att må bättre/mindre dåligt när jag går 

igenom processen av att släppa ny musik? 

- Vilka tillvägagångsätt kompromissar inte resultatet men behåller 

mig intakt vid mållinjen? 

Teori och tidigare forskning 

I en kreativ process, oavsett uttryck finns det en fråga som nästan alltid är 

omöjlig att ge ett tydligt svar på. När är jag klar? Det är lätt att fortsätta 

jobba på något som egentligen varit klart länge, bara för att möjligheten 

finns att det skulle kunna bli lite bättre. Det finns inte alltid en tydlig början 

och ett slut, vilket gör att det är lätt att bli gränslös i sitt sätt att arbeta. 

Gränser är svårt att veta när de ska sättas, och i allra högsta grad när en 

släpper musik independent då så mycket skulle kunna ligga på ens egna 

axlar. Med det menar jag att det kan vara så att det är mycket upp till dig 

själv om saker händer eller inte om du inte är signad med exempelvis ett 

skivbolag. Att känna sig otillräcklig och falla offer för prestationsångest är 

enkelt hänt i dessa situationer. I en studie som Anette Olsson skrev år 2007 
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om musikers prestationsångest pratar hon om att bejaka andra delar av livet 

för att behålla välmående. Att välja bort glädje och sociala sammanhang för 

att istället stå och öva åtta timmar varje dag kan göra att övningen känns 

som ett lidande. Om du istället prioriterar att även göra roliga saker som inte 

har med musiken att göra kommer du att få mer energi till din övning när 

det är dags för den menar Olsson. Utöver denna studie har jag även läst en 

artikel skriven av journalisten Lisa Gahrnetz som publicerades i tidningen 

Amelia år 2009 och handlar om hur prestationsångest fungerar. Gahrnetz har 

pratat med bland annat coachen Bodil Rummelhoff som jobbar med att 

coacha människor (många musiker) och företag som känner 

prestationsångest. Rummelhoff uttrycker att många tror att det finns något 

som heter ”värde” på en människa, och att det värdet skulle bedömas utifrån 

hur vi presterar, men att det är en tankekonstruktion. Jag kommer att 

referera till båda dessa texter i min reflektion. 

Metod 

Jag bestämde mig för att formulera fyra frågor som jag skulle ställa till 

personer som släpper musik. I urvalet av de tillfrågade försökte jag tänka på 

ålder, kön, genre och om personen är signad på något sätt eller släpper 

musik helt independent. Jag själv är verksam inom kommersiell pop och har 

släppt musik independent vid flera tillfällen. År 2012 var första gången jag 

gjorde det som soloartist. Under tiden jag har jobbat på den här 

undersökningen har jag varit i processen av att släppa min senaste låt 

Gibraltar. Jag släppte låten den 27 mars 2019 och har undersökt mig själv 

genom att försöka vara både uppmärksam och analytisk kring hur och när 

mitt mående påverkats innan, under och efter släppet. För att få en intressant 

jämförelse med tidigare låtsläpp har jag valt att göra saker annorlunda denna 

gång. Tidigare har jag gjort det mesta själv. Jag har skrivit, spelat in och 

producerat musiken, gjort promotion själv och fram för allt varit väldigt 

involverad i alla moment på ett kontrollerande sätt. Jag har velat att det ska 

bli exakt som jag har föreställt mig och därför också känt det som ett 
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nederlag när det inte blivit så. Denna gång valde jag därför att försöka 

släppa taget så mycket som möjligt, bland annat genom att anlita människor 

redan från början. 

Delegering inför musiksläpp 
Detta anlitade jag människor för att göra i och med släppet av låten Gibraltar.  

- Låtskrivande 

- Musikproduktion/mix/master 

- Fotografering/retusch/komposition av omslagsbild 

- Promotion 

- Digital distribution 

- Social media 

Frågor jag ställde deltagare i undersökningen 

- Hur har du mått under förberedelsetiden innan du ska släppa 

musik? 

- Hur har du mått efter att musiken har släppts? 

- Vad tror du fick dig att må på det sättet? 

- Har du testat olika arbetsmetoder eller förhållningssätt när du ska 

släppa musik som fått dig att må bättre eller sämre? (förklara 

vilka metoder/förhållningssätt) 

- Vill du lägga till något? 

Resultat 

Som tidigare nämnt släppte jag min låt Gibraltar under mitt soloprojekt 

MAI den 27 mars 2019. I och med släppet har jag analyserat mitt mående i 
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processen av alla olika moment jag arbetat med. Jag har testat nya arbetssätt 

och jämfört med tidigare erfarenheter. Jag tänkte börja med att presentera 

hur jag har gått till väga. 

Låtskrivande 

Låten Gibraltar skrevs ursprungligen för drygt sex år sedan, och är en låt 

som jag har spelat mycket live i många olika konstellationer och 

sammanhang. I höstas bestämde jag mig för att jag ville släppa låten, men i 

en nyare version då det kändes som att den hade potential att bli ännu bättre. 

Att skriva om en sex år gammal låt som jag dessutom har spelat väldigt 

mycket kändes svårt. Därför bestämde jag mig för att fråga en annan 

låtskrivare om hon ville omarbeta låten med mig. Detta var det första steget 

i att göra något jag vanligtvis inte brukar göra, dvs. fråga om hjälp. Jag 

erkände för henne att jag tyckte att det var svårt att skriva om låten. Jag 

upplevde att jag hörde vad jag ville förändra men hade svårt att finna nya 

vägar att gå. Hon hade många idéer och processen att skriva tillsammans 

med henne var fantastisk. Jag upplevde att så fort hon hade en idé fick jag 

gåshud bara för att hon hade en idé som jag själv aldrig hade tänkt på. Det 

kändes som att låten fick nytt blod av att jag involverat en ny kreatör. Jag 

noterade att jag mådde väldigt bra av att dela resan med henne, det gjorde 

mig glad, gav mig inspiration, motivation och mod.  

Musikproduktion/mix/master 

Nästa steg var att hitta en producent för låten vilket kändes svårare. Jag var 

rädd att fråga personer för jag var rädd att det inte skulle vilja producera min 

musik. Trots rädsla frågade jag ändå två vänner som tackade nej då de inte 

hade tid på den deadline jag hade satt upp, vilken var snäv, tror den 

ursprungligen låg på en månad. När jag funderade över vem jag nu skulle 

fråga var det ett namn som återkommande dök upp i mitt huvud. Av olika 

anledningar, bland annat känslomässig friktion, kändes det besvärligt att 

fråga den personen, men tillslut valde jag ändå att göra det och hon tackade 

ja till uppdraget. Jag har varit med som producent på ett konstnärligt plan, 
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det vill säga, jag har haft mycket konstnärlig input och kommit med idéer 

och förslag, men hon är den som tagit hand om allt det praktiska och 

tekniska. Hon uttryckte att hon inte ville mixa låten så jag anlitade en 

mixare. När låten skulle mastras skickade jag den till en tredje person. 

Musikvideo 

I och med att jag valt att inte jobba med låtens musikproduktion kunde jag 

under samma period som låten formades, fokusera på andra områden av 

släppet, till exempel musikvideon. I och med att det var kort om tid letade 

jag efter en idé som skulle vara enkel att genomföra och valde därför att 

filma en dansare när hon tolkar låten. Över hennes dans har jag sedan 

animerat både text och färg. Jag valde att spela in på en plats som var enkel, 

(min kyrka) och jag valde att fråga en lättillgänglig person (en person från 

min församling). Något som var intressant med den här situationen var att 

jag även här kände motstånd till att fråga den dansaren som ni kan se i 

videon, men valde att gå emot den känslan och fråga ändå och jag är väldigt 

nöjd med resultatet. Jag filmade, klippte och animerade videon själv.  

Omslag 

Vid det här laget hade jag börjat förstå klyschan ”delad glädje är dubbel 

glädje” och frågade därför en god vän som är professionell kläddesigner och 

mångkreatör om hon ville hjälpa mig med styling och komposition av 

skivomslaget. Jag spelade låten för henne, berättade vad den handlar om och 

tillsammans tänkte vi ut en styling och komposition som vi tyckte passade. 

Snabbt involverade vi även hennes man och min vän som fotograf. Vi 

bestämde en dag för genomförandet och det kändes skönt att jag skulle göra 

det här tillsammans med vänner och inte med en okänd fotograf. Under 

själva fotograferingen kom fotografen med idéer om hur vi kunde ta bilden 

på olika sätt för att sedan i efterhand retuschera ihop olika bilder för att nå 

önskat resultat. Efter fotosessionen bestämde vi att jag skulle färdigställa 

omslaget själv. När det började närma sig release insåg jag mer och mer hur 

kort om tid det var för mig och hur svårt det kändes att hinna. Då hörde jag 
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av mig till ytterligare en vän och frågade om jag kunde få anlita honom för 

ett retuschjobb. Det var ett beslut jag är väldigt nöjd med att jag tog. Han 

gjorde ett bra jobb och jag kunde slappna av och släppa taget om det 

momentet som hade börjat stressa mig. När han hade levererat den 

retuscherade bilden gjorde jag själv kompositionen av bakgrund, bild och 

text av omslaget. När jag körde fast ringde jag och fick hjälp av min vän 

som hjälpte mig med styling och komposition, vilket också var ett bra 

beslut, att fortsätta att be om hjälp och att våga släppa taget lite mer om 

resultatet.  

Sociala medier 

I samband med det här släppet testade jag i huvudsak två olika metoder för 

social media. Den första var att jag anlitade en vän för att sköta min 

Instagram. Hon skrev inlägg, hjälpte till att klippa ihop content och 

publicerade och bevakade inlägg. Trots att jag mer än gärna håller mig ifrån 

social media då jag mer eller mindre alltid mår dåligt av att spendera tid där 

så upplevde jag snabbt att det inte skulle fungera ekonomiskt för mig att 

betala någon för att sköta det. I stället började jag tänka på hur jag skulle 

kunna sköta det på ett sätt som kändes bekvämt för mig. Tidigare har jag till 

viss del förberett content i förväg som jag publicerat någon vecka innan 

release. Ofta har jag dock ändå känt att jag hela tiden behöver vara på 

alerten för att fånga stunder i min vardag att dela med mig av gällande min 

musik och mina släpp. Den här gången bestämde jag mig för att göra en 

tydlig plan, och skapa allt content i ett tidigare skede så att jag under flera 

veckors tid bara skulle kunna lägga upp bilder/filmer på en bestämd tid utan 

att reflektera över innehållet. Mitt tillvägagångsätt var att fundera ut ett 

flöde av snyggt material som samtidigt berättar något om mig och låten. Jag 

förberedde både bilderna och bildtexterna. Vid ungefär samma tid varje dag 

laddade jag sedan upp inläggen och valde aktivt att försöka att inte bevaka 

hur inläggen gick då jag vet att jag aldrig mår bra av det. De gångerna jag 

gick in och kollade hur det hade gått kunde jag ofta känna mig frustrerad 

över att exempelvis en bild på mig själv utan bildtext fått jättemånga likes 
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medans en bild på något mer otydligt med en text som jag tyckte var väldigt 

personlig och intressant fick mycket färre. Det fenomenet, att vi tycker om 

ytliga bilder utan innehåll, säkert för att vi är vana vid det gör mig otroligt 

frustrerad, men det är ett uppsatsämne i sig.  

Promotion/digital distribution 

Jag valde att släppa låten och ta hjälp med promotion från ett bolag som 

heter ALOADED. Oavsett resultat så var det otroligt skönt att få hjälp med 

promotion och att inte behöva bekymra mig om att få ut låten offentligt på 

rätt dag. Det var också väldigt roligt att få ha med ännu fler människor på 

resan att bolla tankar och dela erfarenheter med dem.  

Intervjuresultat 

Av 27 tillfrågade personer fick jag 17 svar. 12 från män och 5 från kvinnor.  

Elva av dessa personer är independent artister och sex är signade till 

antingen ett skivbolag, management eller förlag. Två av de som svarade är 

inte artister utan musikproducenter och åtta av de som svarade är 

verksamma inom jazz, fem inom någon form av alternativ pop och fyra 

inom kommersiell pop.  

På den första frågan, om hur ens mående har sett ut innan släpp var det 

många som kände stress och/eller prestationsångest och var rädda för vad 

andra skulle tycka om dem. Märk att de inte nödvändigtvis var rädda för vad 

folk skulle tycka om deras låt, utan vad folk skulle tycka om dem. Svaren 

handlade ofta om att känna sig otillräcklig och rädsla för hur en framstår när 

en gör promotion för sig själv. Bland de som är signade var det procentuellt 

sett fler som uttryckte att de kände glädje inför släppet än bland de 

osignade. Det var dock väldigt få som uttryckte att de bara kände någon 

form av upprymdhet eller glädje, utan nästan alla kände även någon form av 

rädsla eller stress. Bland de osignade var det många som kände sig 

otillräckliga och rädda för vad andra skulle tycka om dem. Någon uttryckte 

att det är svårt att hitta balans i hur att promota sin musik utan att bli en 
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levande facebook-annons, och någon uttryckte att hen kände skam inför att 

vara självsäljande. I grund och botten verkar det helt enkelt obehagligt för 

många att behöva marknadsföra sig själva, och att de därför kände rädsla för 

att verka skrytiga eller självgoda. Någon sa att om hen väljer att släppa en 

låt, så antyder det att en själv tycker att det är bra, vilket verkar kännas 

obehagligt för då kommer rädslan inför att folk ska tycka att en har ett stort 

ego. Alla dessa rädslor kring vad andra människor ska tänka om mig kan jag 

relatera mycket till. 

Nästa fråga jag ställde var hur de har mått efter att låten släppts. Där blev de 

flesta svaren blandade, det vill säga, många kände både glädje och lättnad 

men även utmattning, ångest över att det inte blivit så bra som de velat och 

även här rädsla kopplat till mottagandet. Många uttryckte att de kände sig 

besvikna över att musiken inte fått den spridningen som de hoppats på och 

att denna besvikelse ofta är kopplad till prestationsångesten över att inte 

räcka till. Känslan av att tycka att en borde ha jobbat mer för spridningen är 

återkommande, samtidigt som insikten om att varken tid eller resurser för 

det har funnits också finns där, vilket jag misstänker spär på känslan av 

otillräcklighet. Några nämnde att måendet efter släppet helt och hållet beror 

på mottagandet, vilket jag tolkar som att en lägger sitt mående i andra 

människors bekräftelse. Detta är något som jag själv jobbar aktivt för att inte 

göra, utan försöker istället hitta sätt för att kunna bekräfta mig själv så att 

jag inte blir beroende av andra människors bekräftelse för att må bra. Några 

uttryckte att de kände sig fysiskt utarbetade, sov dåligt och skulle behöva en 

lång semester, medans andra ville hoppa direkt in i nya projekt. Flera säger 

dock att de är glada för varje enskild persons respons och en person skrev 

följande  

När det finns en besvikelse över att det konstnärliga arbetet inte kommer att 
"betala sig" i släppet tycker jag att det finns tröst i att tänka på vad det 
betyder för de personer som lyssnar, och vilken förmån det är för vem som 
helst som älskar en viss låt - att ha tillgång till den närsomhelst.  

Jag tycker detta är väldigt fint uttryckt och något som jag själv försöker att 

påminna mig om, att det oavsett viral spridning är fantastiskt att ens någon 
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vill lyssna och tycker om en låt som jag har skrivit. För mig är det en gåva i 

sig, att den får ge glädje till någon annan.  

Nästa fråga jag ställde handlade om ifall de hade testat olika metoder eller 

förhållningssätt vid släpp av musik som gjort att de mått bättre eller sämre. 

På denna fråga fick jag det som jag själv upplever som de kanske mest 

intressanta svaren då de gav mig mycket tankar och idéer som jag själv 

skulle vilja testa vid nästa släpp. En person skrev att måendet beror på 

inställningen till musiken och släppet. Vidare förklarade hen att om målet 

med skapandet är släppet, mår hen nästan alltid dåligt, till skillnad från om 

målet med skapandet är skapandet i sig och att släppet snarare blir en bonus. 

Om det sistnämnda är fallet så är det enklare att inte ha lika höga 

förväntningar och ta släppet lite mer som det kommer. Några nämnde också 

att det var viktigt att ha ett supportsystem av exempelvis vänner eller familj 

som en kunde bolla alla tankar med, både kring hur att gå tillväga men även 

bara ett utrymme att kunna prata om känslorna kring allt som sker. En 

person nämner att hen mår bäst om en inte gör allt själv, vilket kanske är 

min tydligaste erfarenhet från mitt egna släpp av Gibraltar. En annan tyckte 

att det var enklare att förhålla sig till sitt hjärteprojekt om hen såg det mer 

som ett företag och inte som en privat angelägenhet. Många fler intressanta 

tankar uttrycktes och några av dem kommer jag att ta upp i min reflektion. 

Avslutande reflektion 

När jag jämförde svaren jag hade fått in på de frågor jag ställt kände jag 

både bedrövelse över att det verkar vara många som brottas med måendet i 

processen av att släppa musik, men fick också många idéer och uppslag på 

hur jag skulle vilja hantera mina kommande släpp. Ett exempel på något 

som jag tyckte var extra intressant var de som skrev att de direkt efter ett 

släpp brukar hoppa in i ett nytt projekt, och att det är något som får dem att 

må bra. Någon skrev att det kan räcka med att mjukstarta in i något nytt och 

att det inte alltid behöver vara en djupdykning, men att det är viktigt att 

direkt gå vidare och fortsätta vara kreativ. Jag har nog oftast när jag har 
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släppt något tagit en liten paus och låtit mig pusta ut, vilket har känts 

logiskt. Men denna gång har jag haft så otroligt mycket att göra att jag var 

tvungen att bara dyka in i nästa grej så fort låten var släppt. Om jag ska vara 

helt ärlig hade jag nog till och med dykt in i nästa projekt redan innan låten 

var släppt. I och med att jag hade förberett mig väl genom att anlita 

människor så hade jag möjlighet till det. I släppet av låten Gibraltar har jag 

mått mestadels bra och jag tror att både att jag lejde bort mycket samt att jag 

inte la så mycket tid på att bevaka själva släppet påverkade mig positivt.  

En annan sak som någon nämnde var att ha andra saker att se fram emot 

som en metod för att må bra. Hen uttryckte att hen såg fram emot 

morgondagens timme på tennisbanan. I Anette Olssons examensarbete ”Vad 

gör musiker och artister åt sin prestationsångest?” från 2007, tar hon upp 

boken ”Lek på fullt allvar” av Kjell Fagéus. Fagéus verkar vara av åsikten 

att det är viktigt att bejaka även andra delar i livet än musiken som bot mot 

prestationsångest. Att välja glädje och social aktivitet gör snarare att du får 

mer energi till att öva än när du ständigt väljer bort det för att få dina åtta 

timmars övning om dagen. Det som kan hända när du väljer bort andra 

aktiviteter eller sociala sammanhang för att öva istället, är att övandet känns 

som ett lidande skriver Olsson utifrån boken. Vidare i samma avsnitt av 

Olssons text skriver hon att det inte går att pressa fram resultat men att locka 

fram det. Det tycker jag är en intressant skrivning, att det inte går att pressa 

fram resultat men att locka fram det. Många av de som deltog i min 

undersökning verkade just känna sig pressade när det kom till att 

marknadsföra sitt släpp, och att det var där de främst kände sig otillräckliga. 

Det är något som jag själv känner igen mig väldigt mycket i. Jag har under 

mina tidigare släpp alltid lagt väldigt mycket energi vid release-dagen och 

dagarna efter på att exempelvis försöka få folk att dela min låt för att den 

ska få spridning. Det har alltid, utan undantag känts jobbigt. Jag tror att det 

för mig och många andra är jobbigt av flera olika anledningar. En anledning 

kan vara så enkel som att det är obehagligt att be någon om hjälp då det 

skulle kunna antyda att jag är svag vilket kan skapa en känsla av sårbarhet. 

En annan anledning skulle kunna vara rädslan över att andra ska tycka att 
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jag har ett stort ego som inte nog med att jag har släppt en låt, även vill att 

folk ska sprida den. Detta går ju emot mycket av vår svenska jantekultur; att 

be andra uppmärksamma det vi själva gör, och det skaver i oss. En tredje 

orsak som gör frågan ”Vill du dela min låt?” obehaglig är att den tillfrågade 

kan säga nej, vilket jag tror skulle sätta sprätt på de flesta rädslor. Om de 

inte delar låten, betyder det att de tycker att jag är dålig då? Och vad 

händer om de bara delar den för att vara snäll, men kanske egentligen 

tycker att låten är dålig? I mitt fall och säkert många andras blir det här en 

fest för bristande verklighetsuppfattning. Jag inbillar mig saker som väldigt 

lätt blir personliga sanningar för mig fast de inte har något med verkligheten 

att göra. Rädslan för hur andra ska uppfatta mig, på grund av min musik och 

hur jag agerar kring mitt släpp är ständigt närvarande och den får mig enbart 

att må dåligt.  

För att återkoppla till det här med att pressa fram resultat, så har jag vid 

släppet av Gibraltar aktivt jobbat med att försöka släppa taget så mycket 

som möjligt. Exempelvis har jag inte frågat en enda person om de vill dela 

låten, och jag har om jag minns rätt inte heller skrivit i ett enda av mina 

egna inlägg om låten att folk gärna får dela den. För mig tror jag att det har 

gjort skillnad. Varje gång jag tidigare har frågat om folk vill dela en låt och 

de inte har svarat så har det skapat en kedjeprocess av rädslor. Nu har jag 

istället bara låtit det bli som det blir. Kanske att låten får lite mindre 

spridning på grund av detta, men kanske ändå inte. Det är något som jag inte 

kan veta och jag mår bättre av att försöka acceptera ett resultat snarare än att 

styra det. Det kommer sällan bli exakt som jag vill och jag är av 

uppfattningen att jag mår bättre om jag lär mig att acceptera det som händer 

så som det händer istället för att försöka kontrollera det. 

För att återigen hoppa tillbaka till Olsson och Fagéus tror jag att det här med 

att låta andra saker än jobb få utrymme i livet är viktigt för vårt välmående. 

Att jobba med musik innebär ofta svårigheter med gränssättningar. För det 

första är det ibland svårt att känna att en jobbar när en sysslar med något 

som en tycker är roligt och för det andra så är det subjektivt när något är 
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klart. Det finns aldrig en mall som kan säga att en produktion är klar, utan 

det blir dina öron eller din känsla som får avgöra det. Med detta sagt tror jag 

att det i allra högst grad är viktigt att ge tid för andra saker så att dina tankar 

får vila. För mig brukar det handla om att vara med någon jag tycker om, 

prioritera att träna eller bara vila. Det behöver inte vara några speciellt 

avancerade saker men jag har lärt mig att det är jätteviktigt att backa ibland 

för att kunna behålla sinnesron. Det här med att ”Se fram emot 

morgondagens timme på tennisbanan” uppmuntrar mig till att försöka se till 

att mina dagar även och kanske framför allt i hektiska perioder innehåller 

mer än bara jobb. Det måste finnas utrymme för avslappning och skratt 

också.  

I en artikel som publicerades i Amelia 2009 intervjuar journalisten Lisa 

Gahnertz livscoachen Bodil Rummelhoff och de pratar om 

prestationsångest. Såhär står det i artikeln att Bodil har sagt 

När man då inte lyckas nå upp till sina krav om perfektion, är ofta domen 
från det egna jaget hårdast. Uppmärksamheten fästs på de där ynka procenten 
som man upplever att man misslyckats med, istället för att njuta av det som 
faktiskt gått bra. (Gahnertz, Amelia 2009) 

Detta får mig att tänka på ett svar som jag nämnt tidigare och att det kan 

vara motgiftet mot att fastna i det som Rummelhoff pratar om. 

När det finns en besvikelse över att det konstnärliga arbetet inte kommer att 
"betala sig" i släppet tycker jag att det finns tröst i att tänka på vad det 
betyder för de personer som lyssnar, och vilken förmån det är för vem som 
helst som älskar en viss låt - att ha tillgång till den närsomhelst. (Gahnertz, 
Amelia 2009) 
 

Det är fint att kunna se att det döljer sig flera individer bakom den stora 

massan som kanske inte nås av låten, och att låten för någon av dessa 

individer kanske har en speciell betydelse. Det i sig är stort, men är det 

tillräckligt? Jag tror att det för mig på ett känslomässigt plan är tillräckligt, 

och att jag mår bra av att fokusera på sådana aspekter snarare än varför jag 

inte får spela på Nyhetsmorgon. Här handlar det för mig återigen om att 

släppa taget och acceptera det jag skrev redan i inledningen, att när min låt 

är släppt så är den inte bara min längre utan allas som lyssnar på den. Jag 
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försöker fokusera på det jag vet är sant, det vill säga att låten betyder något 

för de som faktiskt har visat uppskattning, istället för att fokusera på rädslan 

över vad de som inte sagt något tycker och tänker.  

 

Två andra saker som kom upp i undersökningen som jag känner mig 

inspirerad av att testa är att dyka in i andra projekt direkt efter släpp, och att 

inte sätta datum för release förrän allt kring låten är färdigt. Några skrev att 

de så fort en låt släppts direkt dyker in i ett nytt projekt för att hela tiden 

hålla kreativiteten igång. Någon sa att det inte behöver vara en djupdykning, 

men att hen åtminstone trodde att en mjukstart in i nästa projekt är bra för 

att delvis hålla kreativiteten igång men också för att inte lägga för mycket 

fokus på resultatet av släppet. En annan person uttryckte att hen mådde 

väldigt bra direkt efter släpp och att varje släpp alltid följts av en turné. När 

turnén var över kände hen dock att hen fått en dipp i sitt mående. Att åka på 

turné direkt efter ett släpp tänker jag på sätt och vis blir att dyka in i ett 

annat projekt direkt även om det i allra högsta grad är kopplat till releasen. 

När jag har släppt musik har jag ofta gett mig själv tid att tänka, känna efter 

och reflektera mycket kring att låten släppts. Jag har bevakat social media 

som en hök och som jag tidigare nämnt, legat på människor om att de ska 

dela låten. När jag nu släppte Gibraltar hade jag så otroligt mycket att göra 

både innan och efter släpp att jag inte reflekterade så jättemycket över 

resultatet. Jag hade anlitat en PR-agent och en distributör och lät dem sköta 

allt kring släppet och som tidigare nämnt hade jag redan förberett vad som 

skulle läggas upp i mina sociala medier på release-dagen. Detta gjorde att 

jag inte behövde stressa med en mängd praktiska saker på själva 

releaseagen, utan kunde agera precis som om det var vilken 

arbetsdag/skoldag som helst. En vecka efter release skulle jag vara med och 

sjunga i en stor föreställning på skolan vilket gjorde att jag dagen efter 

releasen dök direkt in i instudering av material och repetitioner inför det. Jag 

tror att det är en av flera faktorer som bidragit till att jag inte gått upp i för 

mycket tankar kring releasen utan bara kunnat låta den vara vad den är. 

Detta är något jag vid nästa släpp aktivt vill tänka på att applicera mer. Jag 
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vill igen testa hur det känns att ha ett nytt projekt på gång så fort släppet är 

gjort.  

Till den sista saken som jag tar med mig som kom upp i undersökningen är 

en person som skrev att hen aldrig sätter datum för release innan allt 

material är klart. Hen skriver att detta kan göra att processen tar längre tid 

men att det är skönt att inte känna sig stressad. Detta har jag aldrig gjort. Jag 

har alltid planerat en release med en snäv deadline och slitit som ett djur för 

att få ihop allting. I släppet av Gibraltar lejde jag bort mycket, men jag hade 

fortfarande en väldigt tight deadline och visste hela tiden på ett ungefär när 

släppet skulle ske. Inför nästa släpp (som jag redan är igång med) där jag 

ska spela in en kortfilm som musikvideo har jag funderat en hel del på hur 

jag ska pitcha min idé till organisationer jag skulle vilja släppa filmen med, 

trots att filmen inte är klar. Efter att ha läst den kommentaren om att inte 

sätta release innan allt är klart känner jag mig dock väldigt uppmuntrad till 

att ära processen jag är i nu genom att ge den full uppmärksamhet och ta tag 

i de praktiska grejerna efter att det konstnärliga är färdigt. När jag tänker 

efter så har det ju inte direkt någon betydelse om den låten skulle släppas 

om två eller fyra månader. Det är bara presteraren i mig som vill hålla 

tempot uppe så att det inte känns som att någon springer om mig. Jag känner 

mig utmanad att stanna där jag är just nu och bara våga vara i det.  

Förutom det jag nämnt som kommit upp i svaren från undersökningen vill 

jag understryka några personliga erfarenheter jag fått i och med släppet av 

Gibraltar. Jag bad om hjälp, jag lejde bort mycket som jag tekniskt sett hade 

kunnat göra själv och jag släppte taget och försökte att inte kontrollera de 

olika momenten. Som jag nämnde i resultatet frågade jag en producent att 

producera trots att jag till en början inte kände för det. Hennes namn 

fortsatte dock att dyka upp i mitt sinne gång på gång och jag upplevde det 

som att Gud försökte säga mig något och jag valde därför att släppa taget 

om mina rädslor och min kontroll och fråga henne ändå, för att jag trodde att 

det var Guds vilja. Att just hon har producerat låten har från när hon började 

arbetet känts helt rätt och fridfullt. Jag har fått utrymme att komma med 
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feedback men generellt har hon jobbat väldigt självständigt. Vi pratade 

faktiskt inte ens om referenser innan hon började vilket såhär i efterhand 

känns helt galet, men jag släppte taget om processen när jag frågade henne 

och vilade i att det var meningen att hon skulle göra jobbet och att det skulle 

bli bra. Det var fantastiskt roligt att bli överraskad av hur hon hörde låten 

och vägar hon valde att gå i produktionen. Hon är en av många personer jag 

anlitade för uppgifter jag tekniskt sett hade kunnat göra själv, men av tid 

och lust valde att inte göra. Ett annat exempel är min vän som jag anlitade 

för att göra retuschen av omslaget. När han hade tackat ja kände jag både en 

enorm lättnad och även stolthet över ett beslut jag tagit som jag tyckte 

kändes väldigt moget. Att inte låta det bli en kompistjänst utan ett faktiskt 

jobbuppdrag kändes väldigt skönt då det gav mig utrymme att känna att jag 

vågade ställa krav och lita på att han skulle engagera sig i uppdraget. Jag 

tror att resultatet blev mycket bättre nu än om jag hade gjort det själv, både 

av kunskapsskäl men även för att han har ett annat perspektiv på bilden på 

mig än vad jag själv har. Dessutom är han även nu med på resan av min låt, 

vilket gör mig glad. 

Avslutningsvis vill jag nämna att om jag hade haft mer tid så hade jag velat 

samla in svaren jag fått från undersökningen, formulerat nya frågor och tagit 

dem till en grupp där vi öppet kunde diskutera ämnet vidare för att dyka lite 

djupare i tankar och känslor kring det här. Jag ser det här som början på 

fortsatta diskussioner kring detta då jag så fort jag har vädrat att jag 

undersöker detta ämne, båda på internet och i mötet med människor har fått 

mycket respons på att de tycker att det är ett viktigt, intressant och bra ämne 

att prata om. Att finna svaren på mina frågeställningar upplever jag att jag 

har gjort på så sätt att jag har hittat metoder och tillvägagångsätt som fått 

mig att må bättre än jag mått vid tidigare släpp och som samtidigt gett ett 

lika om inte bättre konstnärligt resultat. Med mina erfarenheter efter arbetet 

och undersökningen känner jag att jag kommer att tipsa folk utifrån vad jag 

har testat och vad jag blivit inspirerad av att testa, och jag hoppas att det kan 

få hjälpa någon annan precis som det här arbetet har hjälpt mig.  
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