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Sammanfattning 
 
Jag har sökt svaret på frågan hur man bedriver ett bra ledarskap. Jag har undersökt ledarskap 
genom att studera hur ledarskapet har bedrivits vid de olika organisationerna för SMASK, 
Sveriges Musikakademikers Sång Kånntest, musikhögskolornas egen melodifestival, runtom i 
landet. Den ansvarige i varje stad kallas SMASK-general och jag har intervjuat de övriga 5 
generalerna, stationerade i Göteborg, Malmö, Örebro, Ingesund och Piteå. Det jag kom fram 
till kan sammanfattas med att tydlig arbetsfördelning, raka besked, god sammanhållning och 
stort egenintresse är byggstenar som ger en bra grund för ett väl fungerande ledarskap. 
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Bakgrund 
 
Jag heter Daniel Englund och studerar till pianopedagog vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm. Vid sidan av detta så är jag dessutom högsta ansvarig för studentevenemanget 
SMASK, Sveriges MusikAkademikers Sång Kånntest. Anledningen till att jag, under mitt 3e 
år här på Musikhögskolan, antog detta uppdrag var att jag dels tycker väldigt mycket om 
schlagermusik och dels att jag tyckte det skulle vara roligt att arrangera evenemanget. Jag är 
dock osäker på om jag skulle ha gett mig in i projektet om det inte var så att det höll på att 
inte bli av. Ingen ville ge sig in i det och ta det yttersta ansvaret så jag tog på mig det utan att 
egentligen veta vad jag gav mig in på. 
 
Efter en hel eftermiddag, sittandes på ett café ihop med den gamla SMASK-generalen så hade 
jag i alla fall någon slags aning om vad jag skulle göra. Och efter det drog arbetet igång, med 
att hitta en kommitté, få in låtar, boka lokal, fixa jurygrupper, gästartist m.m. Så här med två 
års erfarenhet så kan jag konstatera att det var otroligt mycket mer arbete och tog mycket mer 
tid än jag någonsin hade trott. Dock var det väldigt lärorikt och själva föreställningsdagen var 
en av de mest roliga och inspirerande dagarna i mitt liv. 
 
Mitt arbete som SMASK-general är otroligt omfattande och innehållsrikt. Det skulle däremot 
ta sig orimligt stora proportioner ifall jag inte hade en SMASK-kommitté. Varje medlem i 
SMASK-kommittén har var sitt ansvarsområde och jag har det övergripande ansvaret. Min 
uppgift är alltså att se till att alla i kommittén är i fas med sitt arbete och jag måste också vara 
beredd att hjälpa till om det är något som inte fungerar, en situation som uppkommer väldigt 
ofta. Jag upplever att det tidvis kan vara svårt att behärska ledarskap. Det svåra i arbetet 
tycker jag är att dela ut arbetsuppgifter, tala om vad kommittémedlemmarna ska göra, hur de 
ska göra det och framför allt påtala om det är något arbete jag som arbetsledare är missnöjd 
med och vill att det ska göras på annat sätt. Detta tycker jag är svårt dels eftersom jag inte har 
några tidigare erfarenheter av att vara arbetsledare men dels eftersom de personer jag är chef 
över är mina medstudenter här på Musikhögskolan. Och där kommer vi till syftet med detta 
arbete 
 
 
Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att fokusera på ledarskap, mina frågor är hur man utövar ett 
ledarskap på bästa sätt och om det är något man måste ta extra hänsyn till just med tanke på 
att jag blir chef över mina medstudenter. 
 
 
Forskningsläget 
 
Det finns väldigt lite skrivet om ledarskap inom SMASK. På musikhögskolans databas för 
examensarbeten får man ingen träff om man söker på SMASK. Om man söker på 
”www.uppsatser.se” får man fram C-uppsatsen ”Genremöten- en undersökning av samspelet 
mellan klassiska musiker och afromusiker i musikprojektet SMASK” men som titeln anger 
handlar den mer om de svårigheter som kan uppkomma när musiker med olika bakgrund och 
olika begreppsfloror plötsligt ska musicera ihop. 
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Metod 
 
Jag kommer att analysera organisationen och ledarskapet inom min egen och de övriga 
SMASK-organisationerna, läsa litteratur om ledarskap och genomföra intervjuer per telefon 
med de andra fem SMASK-generalerna runt om i landet. 
 
 
Litteratur 
 
Det är svårt att ge ett enkelt och entydigt svar på frågan ”Hur man bedriver ett fungerande 
ledarskap”. Ett försök till detta görs emellertid i all den litteratur som finns om ledarskap. Jag 
har bland annat läst ”Universitet som arbetsplats” (2001) av Billy Ehn där han beskriver sitt 
arbete som prefekt vid Umeå universitet. 
 
Hur hanterar man relationen till sina medarbetare som man även har en privat relation till? På 
Ehns arbetsplats har det givits kurser och seminarier och man har även genomfört studiedagar 
och resor med syfte att förbättra relationen mellan de anställda. Ehn berättar om ett tillfälle 
när arbetsplatsfrågor berördes och tre punkter som kom fram: 
 

- att visa respekt för varandras personlighet, intressen och kunnande 
- att vara öppen med både beröm och kritik, att kunna unna varandra framgång 
- att vara solidarisk genom att lyssna på varandra, att ge stöd och uppmuntran 
(Ehn 2001, s. 79) 

 
Detta är bra att utgå ifrån och fungerar säkert väldigt bra så länge allt flyter som det ska. Men 
när det uppstår ett problem och man tvingas ge kritik till någon blir det svårare. Det är svårt 
att uttrycka sitt missnöje över någons arbete utan att, även på det personliga planet bli illa 
omtyckt av medarbetaren. 
Ehn skriver: 
Det är en tacksam uppgift att berömma och uppmuntra kollegor. Däremot är det betydligt 
svårare att ge kritik, att tala om att man inte är helt nöjd med deras arbetsresultat (s. 120) 
 
En annan sak är att en ledare sällan betraktas som en ”vanlig” individ. Medarbetarna gör ofta 
ledaren till en ”övermänniska” som förväntas ha svar på allting och snabbt kunna ordna alla 
problem. 
Ehn citerar Kjell Granströms bok ”Den svårfångade organisationen”: 

Samspelet i gruppen kan beskrivas som en överlevnadsstrategi där ledaren blir 
någon att luta sig mot, överlämna sig till, vila, kämpa eller fly med, skratta åt 
eller sparka på, att håna eller begabba. En ledare måste följaktligen klara av att 
utstå mycket, ”allt från att höjas till skyarna och behandlas som en omnipotent 
mästare till att nesligen korsfästas och behandlas som en spetälsk” (a.a. s. 102) 

 
Detta är kanske lite väl starka ord men tidvis känns detta skrämmande nära min egen 
verklighet. Ehn citerar vidare fem unga chefer som i tidningen ”Chef”, utifrån sina egna 
erfarenheter, delar med sig av sina visdomsord. 

-Du är inte oumbärlig. Säg ifrån när det blir för mycket, både inför andra och 
dig själv. 
-Beröm och uppmuntra- det har du igen. 
- Du är ingen övermänniska, be om hjälp. Våga säg ”jag vet inte, jag 
återkommer” 
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-Du är ingen överhöghet bara för att du är chef. Visa dig som du är” 
(a.a. s. 108) 

Det här känns som väldigt bra saker att tänka på under tuffa stunder i sitt ledarskap. 
 
Jag har även läst ”Ledarskap i klassrummet” (1997) av Christer Stensmo och i den boken var 
det svårare att hitta paralleller till mitt arbete än i ”Universitet som arbetsplats”. Boken var 
väldigt inriktad på skolan och på förhållandet ”lärare-elev” vilket inte riktigt är den situation 
jag befinner mig i. Jag upplever att elever i sin relation till läraren är underordnade på ett 
annat sätt än vad medlemmarna i SMASK-kommittén är till mig. Dock så hade boken visst 
innehåll som jag fann relevant för mitt arbete. Särskilt i frågan om motivation och hur man får 
sina medarbetare att göra saker. Når man bäst resultat genom att styra och vägleda dem, ska 
man låta dem arbeta självständigt eller ska man hitta ett mellanting?  
 
Stensmo skriver följande om begreppet ”kontroll”: 

Att bli kontrollerad innebär att friheten (att göra som man vill) i någon mening 
begränsas; man blir ålagd eller ålägger sig själv någon form av restriktioner. 
Att ha kontroll innebär att man har makt över någon eller något; att någon har 
makt över någon annan (yttre kontroll) eller att man har makt över sig själv och 
sitt beteende (självkontroll)  (Stensmo 1997, s. 57) 

 
Stensmo citerar Cliff Turney (1992) som skriver om kontroll i klassrummet: 

Kontroll skall vara tydlig och acceptabel, såväl målet för kontroll som 
kontrollprocessen. Vid vag kontroll förstår inte eleverna vad som förväntas av 
dem medan de vid överdriven krontroll får signaler om att de inte är att lita på 
eller att de inte förväntas klara något på egen hand. (s. 58) 

 
Stensmo skriver vidare om kommunikation och vikten av att ge tydliga instruktioner. Detta 
för att undvika onödiga missförstånd: 

Tydliga instruktioner underlättar elevernas lärande, otydliga instruktioner 
resulterar i frustration, felbeteenden eller vägran att ta sig an en uppgift. För att 
ge tydliga instruktioner måste läraren vara klar över vad han/hon ämnar 
undervisa om och hur denna undervisning skall genomföras. (s. 85) 

 
En stor del i Stensmos bok handlar om ”Motivation” och det känns som ett angeläget ämne 
för mig. Jag önskar ofta att jag lyckas motivera mina medarbetare till den grad så jag slipper 
”tjata” på dem att göra saker och att de har så pass mycket motivation så de själva känner 
ansvar för saker och utför dem i rätt tid. 
 
Stensmo skriver:  

Motivation betecknar de processer som sätter människan i rörelse; de krafter 
som ger hennes beteende energi och riktning. En lärare eller ledare som har till 
arbetsuppgift att sätta andra i rörelse mot bestämda mål kan benämnas 
motivatör. (s. 97) 

 
Stensmo går sedan vidare med att prata om ansvar och vilka mål en person sätter upp för sig 
själv. Jag vet inte hur många gånger jag blivit irriterad när jag givit någon av mina 
medarbetare i uppgift att ringa ett samtal. Om det har varit upptaget eller personen i fråga inte 
har svarat så är det ofta som den berörda medarbetaren inte förstår att det är läge att ringa 
igen. Detta måste oftast jag själv påpeka och detta tycker jag är ett tydligt exempel på att 
personen i fråga inte har förstått vad som är målet med den uppgift som han/hon nyss har fått. 
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Stensmo citerar Martin Ford (1992): 

En persons målinriktade beteende i en bestämd kontext benämner Ford en 
beteendeepisod. En beteendeepisod pågår till dess att något av följande gäller: 
1) det mål som organiserar episoden har förverkligats eller uppnåtts ”väl nog”; 
2) personens uppmärksamhet fokuseras på yttre eller inre händelser som 
aktualiserar andra mål (åtminstone tillfälligt); 
3) målet bedöms som omöjligt att uppnå (åtminstone för tillfället)  (s. 102) 

 
Ford skriver vidare om processen som sker när en person jobbar mot ett visst mål: 

Det finns tre olika typer av beteendeepisoder: 
1) Instrumentella episoder, där en person engagerar sig i motoriska eller 
kommunikativa aktiviteter (output), som avser att påverka omvärlden och som 
aktivt söker information (input) i omvärlden om aktivitetens resultat. 
2) Observationella episoder där en person aktivt söker information i omvärlden 
om någon annans instrumentella aktiviteter men utan egen instrumentell 
aktivitet. 
3) Tänkande episoder där information behandlas internt och där personen inte 
gör några ansträngningar att påverka eller observera andras påverkan på 
omvärlden. 
En persons erfarenheter från olika typer av beteendeepisoder integreras till 
beteendescheman som konstituerar dennes personlighet och vägleder beteendet 
i framtida beteendeepisoder. (s. 102) 

 
Jag har lärt mig att en viktig del av ledarskapet finns i ordet ”beröm”, något som jag själv 
uppskattar väldigt mycket. Det sista avsnittet jag tagit med ur Stensmos bok är den översikt av 
Jere Brophy (1981) där han gett exempel på ”effektivt” och ”ineffektivt” beröm. Här följer 
några exempel. 
 
Effektivt beröm   Ineffektivt beröm 
-Ges kontinuerligt - Ges slumpmässigt och osystematiskt 
 
- Specificerar det särskilda i  - Är en övergripande 
uppgiftens genomförande   positiv reaktion 
 
- Är spontant och varierat med  - Är uniformerat och ges med 
uppmärksamhet på genomförandet  minimalt tydlig uppmärksamhet 
    på genomförandet. 
 
 
 
Litteratursammanfattning 
 
Alla Stensmos citat är hämtat från skolväsendet och de överensstämmer inte alltid med 
situationen i SMASK-kommittén men speciellt avsnittet om mål tyckte jag var intressant. De 
stycken jag hämtat ur Billy Ehns bok tycker jag dock har stor verklighetsförankring. Mitt 
arbete kan vissa stunder beskrivas som att ”kämpa i motvind” och ibland känner man sig inte 
så uppskattad. Under de tuffaste perioderna kan man sammanfatta arbetet med att återigen 
nämna Kjell Granströms citat:   
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Samspelet i gruppen kan beskrivas som en överlevnadsstrategi där ledaren blir 
någon att luta sig mot, överlämna sig till, vila, kämpa eller fly med, skratta åt 
eller sparka på, att håna eller begabba. En ledare måste följaktligen klara av att 
utstå mycket, ”allt från att höjas till skyarna och behandlas som en omnipotent 
mästare till att nesligen korsfästas och behandlas som en spetälsk”  (se sida 5) 

 
 
SMASK-organisationen 
 
SMASK står för Sveriges MusikAkademikers Sång Kånntest och är musikhögskolornas egna 
melodifestival. SMASK startade 1991 i Stockholm och nu har det utvecklats till ett årligen 
återkommande evenemang som äger rum på samtliga Sveriges musikhögskolor, Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Örebro, Ingesund och Piteå. Vanligtvis runt månadsskiftet mars/april så 
har varje skola sin lokala uttagning där man röstar fram de två bästa bidragen och dessa går 
vidare till Riks-SMASK som är den stora finalen. Denna går runt mellan de sex olika skolorna 
så varje enskild musikhögskola arrangerar alltså Riks-SMASK vart sjätte år. I år är det Malmö 
som håller i det. Riks-SMASK i Stockholm var senast 2007 och blir således nästa gång år 
2013. Varje skola har sin egen kommitté och den kan se ut på lite olika sätt på de olika 
skolorna. De vanligaste ansvarsområdena som brukar förekomma är: Orkesteransvarig, 
Teknikansvarig, Ekonomiansvarig, Juryansvarig, Artistansvarig. Beroende på omfattningen 
på ansvarsområdet så har man ibland medarbetare som hjälper till med arbetet och ibland 
arbetar man själv. Sedan finns assistenter som hjälper till med vad som behövs. När det sedan 
gäller själva SMASK-dagen så är det väldigt många saker som måste göras så till denna 
engageras fler personer än själva kommittén. Förutom alla dessa ansvarsområden finns den 
person som har till uppgift att ”knyta ihop påsen”, alltså se till att alla utför sina ansvar på rätt 
sätt och att allt klaffar så bra så att allt jobb mynnar ut i en fantastisk föreställning och det är 
SMASK-generalen. 
 
 
Mina egna SMASK-erfarenheter 
 
Som jag tidigare har sagt så är det en rolig och lärorik uppgift att vara SMASK-general och 
när man befinner sig på själva SMASK-dagen och allt ”klaffar” så känner man sig väldigt 
stolt. Men som jag också tidigare har nämnt så är det tidvis ett slitsamt och otacksamt jobb 
som tar mycket tid i anspråk. 
 
Mina erfarenheter har tidvis varit att kommittén jobbar förutsatt att de får arbetsuppgifter ifrån 
mig. De räcker inte med den inledande information de får om hur deras jobb går till och vad 
som är målet utan ibland känner jag en avsaknad av egna initiativ. Dock har det fått mig att 
tänka att det kanske även är jag som bitvis ger otydliga instruktioner. 
 
Jag går ibland och gör arbetsuppgifter som ibland inte är på mitt bord. Jag pratade med en 
kompis, som också befinner sig i en ledarsituation, och han hade samma erfarenheter. En 
driven chef som har många järn i elden och en stark vilja att det aktuella projektet ska gå i lås 
är nog ofta väldigt impulsiv och tidvis otålig. (Det stämmer i alla fall in på både min kompis 
och mig) Därför kan man ibland uppleva att det tar för lång tid att få saker gjorda och istället 
för den som ska göra det så gör man det själv. Det kan diskuteras om detta är bra, man ska 
kanske ha lite mer tålamod och vänta på att sina medarbetare gör det de ska göra, lita på dom 
helt enkelt. För ifall man gör andras sysslor sänder man kanske ut signaler som att ”jag 
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behöver inte göra det här för min chef gör det ändå till slut” och det går lite ”stick i stäv” med 
viljan att få sina medarbetare att arbeta självständigt. 
 
Som privatperson är det väldigt lätt att gnälla och uttrycka sitt missnöje gentemot Institutioner 
eller Statliga myndigheter ifall det är något man inte tycker fungerar. Jag har själv varit 
likadan men under mitt jobb som SMASK-general så har jag fått se saken från ”andra sidan” 
eftersom jag själv nu fått ta emot klagomål när något inte fungerar med SMASK. Därmed har 
jag fått en större inblick i hur mycket det är som måste klaffa för att allt ska gå i lås och jag 
har nu fått större förståelse för att allt inte fungerar om jag själv som privatperson hamnar i en 
sådan situation gentemot en Institution eller Statlig myndighet. 
 
 
Intervju 
Jag har genomfört intervjuer med övriga fem SMASK-generaler runtom i landet. Jag 
kontaktade dem via mail och berättade om min avsikt och sedan ringde jag upp var och en och 
genomförde en telefonintervju på ca 30 minuter. Intervjuerna är inspelade på MD och finns 
sparade i mitt hem. 
Intervju är genomförd med Malmös general Stina Wennberg torsdag den 9 april, med Piteås 
general Åsa Lindvall söndag den 12 april, med Örebros general Pontus Engström måndag den 
13 april, med Göteborgs general Emma Toral måndag den 20 april, med Ingesunds general 
Rasmus Lövgren tisdag den 21 april. 
 
  
Frågor 
De frågor jag har ställt är följande: 
 

1. Hur ser din organisation ut, hur många medarbetare? 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
3. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er i kommittén? 
4. Hur upplever du att samarbetet är mellan er i kommittén? 
5. Hur bär du dig åt för att ge kritik/tillrättavisningar? 
6. Hur ser du på dina medarbetares eget ansvar? 
7. Lägger du dig i när du inte är nöjd? 
8. Vad har du lärt dig av årets SMASK? Hur har det varit, kul, jobbigt, osv. 
9. Kommer du vara aktiv i SMASK 2010 och i så fall hur? 

 
Jag började med att själv svara på dessa frågor. Av naturliga skäl så blir det oftast mer 
detaljerade svar än jag får från telefonintervjuerna eftersom jag själv vet mer om mitt eget 
projekt än jag på 30 minuter kan få veta om de andras. Syftet med att svara på frågorna själv 
var att se ifall de skulle fungera i en intervjusituation. Jag märkte under denna procedur att 
frågorna 6 och 7 hängde ihop väldigt mycket så jag gav ett gemensamt svar på dessa och detta 
har även skett under telefonintervjuerna. Detta var naturligt eftersom fråga 7 tillkom som ett 
komplement till fråga 6 och borde kanske redan från början ha döpts till 6b istället för 7. 
Frågorna fokuserar i första hand på ledarskapet men det har varit ofrånkomligt att även ha 
med frågor som fokuserar rent allmänt på hur SMASK-arbetet har fungerat, vilket även har 
varit intressant för mig. Detta gäller främst fråga 1, 8 och 9. I ett första skede var fråga 7 den 
sista frågan men under ”bearbetningsperioden” tillkom fråga 8 och 9. 
 
 



 10 

Mina svar 
1. Hur ser din organisation ut, hur många medarbetare? 
Följande ansvarsområden har funnits: 
- Orkestern 
Det har funnits en person med titeln orkesteransvarig som har haft till uppgift att få ihop en 
orkester till SMASK. Denna har utsett nio stämansvariga, en för stråk, en för träblås, en för 
slagverk, en för komp och en för kör. Gällande brass så har det funnits en ansvarig för varje 
instrument (jag är osäker på varför), trumpet, trombon och valthorn. (Saxofon som egentligen 
ingår i träblåset har också haft en egen stämansvarig) Dessa nio har var och en haft ett ganska 
stort ansvarsområde. Deras primära uppgift har varit att fixa folk till deras stämma. De nio har 
också varit länken mellan orkesteransvarig och orkestermedlemmarna, vidarebefordrat mail 
om reptider osv. De nio ansvarar även för att kopiera noter till stämman och styra upp 
stämrep. 
I orkesteransvaret finns även ett ansvar för scenen eftersom det som ska vara på scenen är 
orkestern. Gradänger måste bokas, man måste ha en tanke över hur orkestern ska sitta osv. 
Detta har i år delegerats till en s.k. roddningsansvarig. dvs. en person som är ansvarig för att 
bygga scenen. 

 
- Teknik: Jag har haft en medarbetare som har varit teknisk ansvarig. Det är han som har haft 
kontakten med firmorna som levererar ljud- och ljus. I teknikansvarsområdet har även ingått 
underhåll av hemsidan samt produktion av affischer och programblad. 

 
- PR: Jag har haft en person med ansvar att marknadsföra SMASK. Denna person är alltså 
SMASK:s kontakt utåt med tidningar, tv och radio. 

 
- Jury: Jag har haft en person med ansvar att få ihop en jury på ca 25 personer till SMASK. 
Denna jury får gärna bestå av kändisar med schlageranknytning, samt elever, lärare och övrig 
personal från KMH. 

 
- Genrep: Den ansvarige för genrepets uppgift har varit att få publik till genrepet. Dit bjuder vi 
in högstadie- och gymnasieklasser så denna persons arbetsuppgift blir att höra av sig till så 
många skolor i Stockholmsområdet som möjligt, via både mail och telefon, och få dom att bli 
intresserade av SMASK. 

 
- Ekonomi: Vi har haft en ekonomiutbildad person som gjort budget samt tagit hand om 
fakturor, kontrakt osv. Denna har inte gått på KMH. 

 
- Konferenciererna: Cirka 3 veckor innan föreställning fick jag tag på 2 konferencierer och 
dessa har varit de som varit med och arbetat fram själva föreställningen. Förutom att de skrivit 
sina egna manus så har de utformat föreställningen, bestämt i vilken ordning alla moment i 
föreställningen ska utföras osv. 

 
Dessa arbetsområden är de som har funnits. Jag hade önskat att ha en ansvarig även för: Fest, 
Gästartist och Riks-SMASK men p.g.a. för få intresserade av att hjälpa till så kunde inte dessa 
poster fyllas. 
 
Under själva dagarna har sedan lite extra folk behövts såsom roddningshjälp, biljettrivare, 
inspicient osv. 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
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Dessa arbetsområden kan tyckas täcka in hela SMASK-arbetet men det är en hel del sysslor 
som faller utanför. Och detta tillfaller mig. 
Först och främst fick jag ta tag i de områden som inte det fanns folk till: 
- Fest: Jag fixade dj, bokade lokal och bokade vakt. 
- Gästartist: En ganska svår uppgift eftersom det är svårt att få någon att ställa upp ideelt så 
det blir ganska mycket mail och telefonsamtal. 
- Riks-SMASK: De två ovanstående punkterna är ganska överkomliga i det avseendet att de 
ligger samtidigt som allt övrigt SMASK-arbete. Det mesta av arbetet tar ju slut så fort 
SMASK Stockholm är slut. Det är därför Riks-SMASK är en ganska jobbig syssla för den tar 
vid när allt annat är slut och man hade hoppas på lite vila. Men då ska man ha kontakt med 
Riks-SMASK, vidarebefordra deras scheman m.m. till de artister som ska dit samt att ordna 
boende och resa för artisterna och den elevjury som ska dit. 
 
Förutom dessa 3 punkter så är det som sagt lite annat som ska göras men som faller utanför de 
vanliga ansvarsområdena. Det ligger på mig att fixa en lokal och sedan ha all kontakt med 
personalen på denna, i detta fall Oscarsteatern, och kolla att allt praktiskt är ordnat, ta upp en 
kontakt med Ticnet så att biljettförsäljningen går som den ska osv. Sedan ska man även ha 
kontroll på det övergripande, se till så att alla medarbetare är i fas med sina arbeten. Utöver 
detta så kommer det ju givetvis dagligen mail och telefonsamtal från kommittén, 
orkestermedlemmar, artister, dansare, kompositörer, arrangörer, personal på Oscarsteatern 
eller privatpersoner som undrar om evenemanget, som man måste svara på. 
 
3. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er i kommittén? 
Jag upplever inte att arbetsfördelningen varit så jämn. Det är vissa medarbetare som haft 
väldigt mycket att göra och vissa som gjort väldigt lite, kanske i vissa fall mindre än vad det 
från början var tänkt. Dock har vi, på grund av svalt intresse, erbjudit möjligheten att ta på sig 
både stora och små arbetsuppgifter. Om vi bara hade erbjudit stora ansvarsposter så tror jag 
att det skulle vara svårt att få ihop folk till kommittén. 
 
4. Hur upplever du att samarbetet är mellan er i kommittén? 
Alla vi i kommittén arbetar ju mot ett gemensamt mål. Faktumet att alla har var sitt 
ansvarsområde gör ju dock att arbetet blir ganska självständigt. Då och då har vi dock möten 
och diskuterar generella frågor om SMASK och då upplever jag att det är en bra stämning i 
gruppen. 
 
5. Hur bär du dig åt för att ge kritik / tillrättavisningar? 
Kritik är aldrig lätt att ge till någon. Så det viktigaste tror jag är att man, när man ger kritik, 
vet att man verkligen behöver ge den, att man vet varför man ger den och vad man vill uppnå 
med att ge kritiken. Det är också viktigt att man, ifall man har en annan åsikt än sin 
medarbetare, har bra skäl och motiv för att tycka som man gör så att man också är beredd att 
bemöta medarbetarens eventuella motfrågor. Sen är det viktigt att man är tydlig i sin kritik, att 
man klart och tydligt förklarar hur man vill ha det så att medarbetaren verkligen vet vad den 
ska ändra på och hur den ska arbeta för att nå det nya målet. 
 
6 & 7. Hur ser du på dina medarbetares eget ansvar, lägger du dig i när du inte är nöjd?  
Detta är en svår fråga. Jag är ofta ganska ivrig och vill ha saker gjorda snabbt. Om något, som 
jag tycker borde ha gjorts, inte är gjort så finns det två alternativ. 

1. Avvakta, den som ska göra det som ska göras är kanske på väg att göra det och det 
kanske är värt att avvakta för ifall medarbetaren sen gör det som skulle göras så 
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slipper denna känna ett missnöje från ledaren. Medarbetaren känner också tillit från 
ledaren och behöver inte känna sig ”kontrollerad” 

2. Konfrontation, säga åt medarbetaren att göra det som inte har gjorts. Här kan i sin tur 
2 scenarion inträffa: 

a) Medarbetaren godtar och utför arbetet. 
b) Medarbetaren blir irriterad över ”kontrollen” från ledaren och säger att ”jag ska 

göra det” eller ”jag vet inte om jag har tid” 
 
Det är när 2b inträffar som jag ibland känner att man själv får göra det som ska göras, så det 
blir gjort. Risken är då att medarbetaren tappar sin ansvarskänsla och utför sina sysslor i 
mindre utsträckning. Detta eftersom medarbetaren nu fått en signal om att det som han/hon 
inte gör utförs ändå av ledaren.  
 
8. Vad har du lärt dig av årets SMASK? Hur har det varit, kul, jobbigt, osv. 
SMASK 2009 har inneburit blandade känslor. Väldigt lärorikt men tidvis väldigt jobbigt. 
Dock är de två sista dagarna, när allt faller på plats, något av det roligaste jag har varit med 
om i mitt liv. Så att det är nästan värt allt jobb innan, bara för att få uppleva detta slutresultat. 
Jag känner mig fortfarande dålig på att delegera men har väl kommit en bit på väg när det 
gäller detta. Sedan så tycker jag verkligen att jag att kommunicera med okända människor. En 
stor del av arbetet innebär att sitta i telefon så att rädslan över att ringa folk man inte känner 
tycker jag verkligen har släppt. 
 
9. Kommer du vara aktiv i SMASK 2010 och i så fall hur? 
Jag har varit yttersta ansvarig för SMASK 2008 och 2009 och nu är det dags att dra sig 
tillbaks. Det har varit två roliga år men det är ovanligt att en general sitter i mer än två år. 
Man är oftast general i ett år och man delar oftast generalskapet med någon. Så nu känner jag 
att jag kan lämna över detta ansvar med gott samvete. Självklart är man aktiv i SMASK 2010 
såtillvida att man måste förse den nya generalen med all den information som den behöver för 
att kunna arrangera SMASK och man måste under hela perioden vara tillgänglig för den nya 
generalen och svara på dennes frågor o dyl. 
 
Här följer intervjuerna i den ordning de genomförts. Sammanställningarna från intervjuerna 
innehåller även mina egna kommentarer och reflektioner. 

 
 

Intervju med Malmös general Stina Wennberg 
Jag har intervjuat Stina Wennberg som läser till rytmikpedagog på Malmö Musikhögskola 
och är med i SMASK för fjärde året i rad, som general för andra året. Stina är speciell i det 
avseendet att hennes uppdrag inte är slut för i år. Medan alla andra har haft sina lokalfinaler så 
har hon stora Riks-SMASK att styra upp. Så hon har alltså ensam varit general för både lokala 
och Riks-SMASK i år, imponerande tycker jag! 
 
1. Hur ser din organisation ut, hur många medarbetare? 
Malmös SMASK-kommitté består av ett litet sammansvetsat gäng. Det är överlag lätt att få 
folk att engagera sig i SMASK i Malmö och till kommittén har hon fått tag på folk som 
verkligen brinner för sina uppgifter. 
Följande ansvarsområden har funnits: 
General 
Ansvarig för PR, Ekonomi och Marknadsföring 
Ansvarig för Hemsida, programblad och övrigt grafiskt material 
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Ansvarig för scenografi /scenens utformning 
Dirigenten, som förutom att leda orkestern även är ansvarig för att sätta ihop den 
De 2 konferenciererna är med och utarbetar hur föreställningen kommer att vara 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
Jag får intrycket av att Stina gör otroligt mycket arbete själv och jag frågade om det var för att 
hon vill göra det själv eller för att det är svårt att hitta andra som gör det. ”Både och”, svarade 
hon. Visst har hon en kommitté men hon säger att folk främst vill engagera sig under själva 
”SMASK-veckan” och innan dess är det svårt att hitta folk som vill hjälpa till. Dessutom 
tycker hon ibland att det går snabbare att göra saker själv än att vänta på att någon annan ska 
göra det. Så hennes arbetsuppgifter har varit att fixa: Jurygrupper, Sponsorer, Lokaler, 
Transport av allt material, Allt folk såsom dirigent, konferenciererna, folk som ska hjälpa till 
under SMASK-dagarna m.m. 
 
3. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er i kommittén? 
Stina tror att arbetsfördelningen har varit någorlunda jämn. Det har i alla fall varit något som 
hon har strävat efter. Sen kan de olika ansvarsområdena naturligtvis fördelas på olika 
tidsperioder. Vissa jobbar med relativt jämn arbetsbelastning under en längre period medan 
vissas arbete är mer intensivt och därmed koncentrerat till en kortare period. 
 
4. Hur upplever du att samarbetet är mellan er i kommittén? 
Stina upplever att samarbetet är bra, de har jobbat på det säger hon. Hon vill att alla i 
kommittén ska känna sig delaktiga. Stina berättar att kommittémötena äger rum ca 1 gång i 
månaden, ibland mer sällan. Vi är överens om att kommittémöten inte alltid behövs för att det 
ändå sker väldigt mycket kommunikation emellan dessa möten i form av mail och 
telefonsamtal där generalen fungerar som ”spindeln i nätet”, som Stina uttrycker det. Så att 
ganska mycket kommunikation sker två och två mellan generalen och någon av medarbetarna. 
 
5. Hur bär du dig åt för att ge kritik/tillrättavisningar? 
Stina ser inget problem i att ge kritik till sina medarbetare. Hon är van ledare i form av 
körledare för två körer och dessutom har hon ett års erfarenhet av att vara SMASK-general. 
Hon säger att hon även är en person som syns mycket på Musikhögskolan, folk vet vem hon 
är och till de som jobbar med SMASK har hon tydligt förklarat att det är hon som är ytterst 
ansvarig och hon godkänner inte något som hon inte är nöjd med. Så folk vet vem hon är som 
person och är på det klara med hur allt fungerar så därför har inte Stina stött på några större 
problem i sin ledarroll. 
 
6 & 7. Hur ser du på dina medarbetares eget ansvar, lägger du dig i när du inte är nöjd? 
Stina har inte haft så mycket problem med att hennes medarbetare inte gör det de ska göra. 
Stina nämner uttrycket ”oprövade kort” vilket jag tycker är väldigt bra. Till skillnad från förra 
året, då hon säger att hon fick gå in och jobba mycket under deras områden, så har hon inte 
haft några ”oprövade kort” i kommittén i år och hon tycker att det fungerar bättre då, alla hon 
arbetar med är engagerade och känner själva starkt eget ansvar för sin uppgift. Stina har känt 
sig trygg med dem i kommittén och hon har även, på tu man hand, kunnat ”bolla” idéer med 
vissa av dom. Ifall de inte gör det de ska göra så ringer hon dem och ”tjatar” hellre än att göra 
saker själv. Det fungerar i detta fall eftersom hon vet att medarbetarna kommer att göra sina 
arbetsuppgifter just eftersom de inte är några ”oprövade kort” 
 
8. Vad har du lärt dig av årets SMASK? Hur har det varit, kul, jobbigt, osv. 
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I år är Stina nöjd och stolt över SMASK till skillnad mot förra året och hon har mer distans i 
år. Hon håller med mig om att hon får igen mycket av att göra det två år i rad. Om det inte 
varit Riks i år hade hon dock inte varit säker på att hon skulle axla manteln igen men nu när 
Malmö även hade Riks-SMASK att ta hand om så ville hon nog inte lägga det på ett ”oprövat 
kort” 
 
9. Kommer du vara aktiv i SMASK 2010 och i så fall hur? 
På frågan om hon ska vara med i SMASK 2010 får jag ett självklart Nej! Skönt att höra tycker 
jag, vi tycker lika på många punkter. Det är hennes fjärde år hon är engagerad i SMASK och 
nu är det dags att lägga av även om hon precis som jag kommer behövas för den nya 
kommittén och dela med sig av sina erfarenheter samt att ge dom goda tips och råd inför 
kommande SMASK. 
 
 
Intervju med Piteås general Åsa Lindvall 
Åsa Lindvall går 3e året på musiklärarlinjen på Piteås musikhögskola. Hon arbetar med 
SMASK för andra året, förra året som medlem i kommittén och detta år som general. 
 
1. Hur ser din organisation ut, hur många medarbetare? 
Det som slår mig när Åsa berättar om hur många som arbetar med SMASK, är hur många de 
är. Hon berättar att de är sju stycken i kommittén men att det sedan finns väldigt många 
ansvarsposter under dessa sju. Så totalt arbetar 25 personer med SMASK. Till skillnad från i 
Stockholm och de flesta andra städer så är det lätt att få ihop folk och om någon hoppar av sitt 
ansvarsområde så kan man lätt hitta någon ny. Hon tillägger att det kan vara svårt att hitta folk 
till de tyngsta posterna i kommittén men de underordnade arbetsområdena brukar inte 
innehålla så mycket arbete så dessa poster är lätta att fylla. Jag undrar om det inte blir väldigt 
rörigt med så mycket folk som arbetar med SMASK och ifall det ibland är oklart vem som ska 
göra vad men Åsa upplever inte att det har varit något problem eftersom alla har haft sina 
specifika uppgifter och vetat exakt vad de ska göra. 
Följande ansvarsområden har funnits: 
General 
Produktionsassistent som också fungerat som vicegeneral och ”bollplank” till Åsa. Denna har 
också ansvarat för kontakt med konsertlokalen och säkerhet. 
Marknadsföringsansvarig 
Sponsor ansvarig 
Ekonomiansvarig 
Musik och tävlingsansvarig som har ganska mycket ansvar. Nämligen all kontakt med alla 
medverkande. Under denna jobbar en orkesteransvarig som tar ut orkestern. 
Kreativ producent. 
Under dessa finns exempelvis poster som: Ljud, Ljus, Radio, Teknik, Dvd. 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
Åsa har försökt hålla sig till att ha det övergripande ansvaret och därmed inte själv ta på sig 
någon egen arbetsuppgift. Skälet till att generalen ofta tar på sig uppgifter är att det finns för 
lite folk att delegera till men det har som sagt inte varit något problem i Åsas fall. Åsa säger 
också att hon tycker det har varit skönt att vara ensam general. Hon och jag är överens om att 
det lätt blir missförstånd med två generaler. Exempelvis vet inte folk utifrån vem de ska prata 
med och man kan i värsta fall få olika besked från de olika generalerna. 
 
3. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er i kommittén? 
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Åsa upplever att arbetsfördelningen varit jämnt fördelad mellan medlemmarna i kommittén. 
Sedan har som sagt de underordnade posterna mindre ansvarsområden. 
 
4. Hur upplever du att samarbetet är mellan er i kommittén? 
I Piteå har man möte varje vecka vilket bidrar till gruppkänsla inom kommittén berättar Åsa. 
Kommittén känner sig som en grupp och alla hjälper alla ifall det skulle uppstå något 
problem. 
 
5. Hur bär du dig åt för att ge kritik / tillrättavisningar? 
Åsa tycker det är svårt att ge kritik och tillrättavisningar men hon tycker ändå att det har gått 
ganska bra. När hon ger kritik så försöker hon tänka på att säga det på rätt sätt och försöker 
undvika att bli ovän med folk. Åsa försöker också ge kritiken på ett sånt sätt att den hon pratar 
med förstår vad kritiken gäller, vad det är Åsa är missnöjd och på vilket sätt hon vill att 
arbetet ska förändras. 
Sedan är Åsa noga med att vid första kommittémötet berätta om vad SMASK är och exakt 
vad det är för arbetsuppgifter som hon förväntar sig att var och en i kommittén ska utföra. 
 
6 & 7. Hur ser du på dina medarbetares eget ansvar, lägger du dig i när du inte är nöjd? 
Åsa tycker verkligen att hon har haft bra folk runtomkring sig och nämner ordet ”kanonstab”. 
Ifall det dock uppstår en situation där någon inte gör det den ska så går hon inte in och gör det 
själv, det har Åsa inte tid till. Hon kontaktar personen i fråga och understryker att denna 
arbetsuppgift MÅSTE göras! Hon ställer sedan frågan om personen anser sig hinna detta och 
om svaret på denna fråga blir nej så kallas någon annan person in, en situation som alltså lätt 
går att lösa eftersom intresset för SMASK är stort i Piteå. 
 
8. Vad har du lärt dig av årets SMASK? Hur har det varit, kul, jobbigt, osv. 
Åsa säger att hon har lärt sig att delegera. Sedan upplever hon att det har varit otroligt lärorikt 
och roligt men även stressigt. Hon upplever dock att det lönar sig i slutändan. 
 
9. Kommer du vara aktiv i SMASK 2010 och i så fall hur? 
Nästa år vill inte Åsa vara ansvarig för SMASK. Hon funderar på att kanske vara med som 
artist. Uppgiften att utse en ny general ligger inte på henne utan det gör kåren. Åsa får dock 
komma med ett förslag och hon tycker att den nya generalen behöver ha varit med tidigare i 
kommittén så att den har viss erfarenhet. Själv va hon nära bekant med de gamla generalerna 
så hon har kunnat prata mycket med dom. 
 

 
Intervju med Örebros general Pontus Engström 
Jag har intervjuat Malmös general Pontus Engström som går sitt sista år på musiklärarlinjen 
på musikhögskolan i Örebro. Detta är fjärde året han är involverad i SMASK men dock första 
(och sista meddelade han snabbt) året som general. De 3 föregående åren har han varit teknisk 
ansvarig. Överlag beskriver Pontus Örebros arbete som tufft. Det har varit vissa problem med 
medlemmarna i kommittén och produktionen har dragits med vissa bekymmer. 
 
1. Hur ser din organisation ut, hur många medarbetare? 
Ett nyckelord med denna produktion är ordet Svårt! Pontus beskriver det som svårt att få ihop 
medlemmar till kommittén eller styrelsen som Örebro kallar det. 
Följande ansvarsområden har funnits: 
General 
Sekreterare / Pressansvarig 
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Ekonomi / Kassör 
Teknisk ansvarig. Detta har varit ett ganska ansvarsområde som verkar innebära allt från att 
bygga scen, ha kontakt med konsertlokalen, kontakt med ljud- och ljusfirmorna samt ansvarig 
för föreställningen. 
Sponsoransvarig 
Orkester- och artistansvarig 
Dirigent 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
Pontus har känt att han inte haft så mycket tid att lägga ner på SMASK så att han har 
delegerat ut mycket arbetsuppgifter. Och hans huvudsakliga arbete har varit att ha en 
övergripande koll över arbetet. Dock har han fått gå in i vissa fall då vissa i styrelsen inte har 
gjort de uppgifter de i förväg sagt att de ska göra. 
 
3. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er i kommittén? 
Pontus beskriver arbetsfördelningen som ”sådär”. Vissa har fått mer att göra än andra. Han 
nämner särskilt sponsorområdet som det i år har varit mycket att göra med. 
 
4. Hur upplever du att samarbetet är mellan er i kommittén? 
Pontus beskriver stämningen i styrelsen som ”väldigt familjär”. De som till slut ville vara med 
i kommittén har alla känt att de jobbat mot samma mål och styrelsens möten, som hållits 
åtminstone varannan vecka, har inte nödvändigtvis hållits på skolan utan kanske hemma hos 
någon i styrelsen så det inte har blivit så formellt. 
 
5. Hur bär du dig åt för att ge kritik / tillrättavisningar? 
Pontus säger att han är en person som har svårt för att ge kritik. Men han tycker att det enda 
sättet är att säga som det är. 
 
6 & 7. Hur ser du på dina medarbetares eget ansvar, lägger du dig i när du inte är nöjd? 
Om det är någon syssla som inte blir gjord så föredrar Pontus att göra denna syssla själv 
istället för att tjata på medarbetaren. Pontus har haft problem med en i kommittén som inte har 
förstått sitt ansvar och som mitt under arbetets gång sagt att hon inte kommer att kunna 
genomföra uppgiften och detta innebar problem för Pontus. När det gäller eget ansvar så har 
han känt att det fungerat bäst med de som har varit med i kommittén tidigare. De som är nya 
har haft svårt för att förstå vad det egentligen handlar om. Och när han ser på sin egen roll så 
tyckte han det var kämpigt just eftersom han hade lite tid och eftersom han var ny på posten. 
Han var också redan från början lite skeptisk till att anta detta uppdrag men säger att han 
kände sig ”tvungen” att ta det eftersom det inte var någon annan som var intresserad och han 
hade ändå viss insyn tack vare sin medverkan i styrelsen de tre föregående åren. 
 
8. Vad har du lärt dig av årets SMASK? Hur har det varit, kul, jobbigt, osv. 
Pontus säger att han har lärt sig struktur, ordning och regler. På ett sätt har han tyckt att det 
har varit kul att vara general men han säger att han hade velat vara det under andra 
omständigheter. Men han sammanfattar det hela med att ”det gick ju bra, till slut” 
 
9. Kommer du vara aktiv i SMASK 2010 och i så fall hur? 
Pontus går ut Musikhögskolan nästa år så han kommer inte att vara aktiv i SMASK men som 
de andra som avgår behövs han säkert för att förmedla råd, tips och erfarenheter till den nya 
kommittén, och i detta fall styrelsen. 
 



 17 

 
Intervju med Göteborgs general Emma Toral 
Det ser till en början ut som att jag inte får tag på Göteborgs general Emma Toral eftersom jag 
varken har något telefonnummer till henne eller får svar på mina mail men i slutskedet av 
detta arbete äger denna intervju rum och det visar sig vara väldigt givande för mig. Det visade 
sig att jag och Emma hade liknande erfarenheter och tänker lika om en rad företeelser som 
kan förekomma under SMASK-arbetet. Hon instämmer med de flesta andra generaler om 
svalnande intresse, både när det gäller publik och intresse för att arbeta med SMASK. Emma 
går musiklärarutbildningen på Göteborgs musikhögskola. 
 
1. Hur ser din organisation ut, hur många medarbetare? 
Emma har haft en förvånansvärt liten kommitté, endast 4 personer. Som Stina, så får även 
Emma frågan om detta beror på att det inte behövts fler folk eller om intresset är svalt för att 
vara delaktig i SMASK. Inte helt oväntat så svarar Emma det sistnämnda.  
Följande ansvarsområden har funnits: 
General 
Ansvarig för Pr, hemsida 
Dirigent 
Sponsoransvarig 
Förutom dessa så har det funnits ytterligare några personer såsom 2 personer som haft kontakt 
med ljud- och ljusfirman och skötte detta under föreställning samt värdinnor under 
föreställningen men dessa ingick alltså inte i kommittén. 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
Som i de andra produktionerna så faller även här vissa sysslor utanför ansvarsområdena som 
kommittémedlemmarna har och dessa brukar allt som oftast tillfalla generalen. Emma har 
förutom det övergripande ansvaret att få allt att falla på plats även tagit ut juryn, tänkt ut hur 
scenen ska se ut och ordnat programblad. Sedan fick hon ta över mycket av sponsoransvaret 
sedan ansvarig för detta inte skötte sitt uppdrag. Anledningen till att Emma har tagit på sig 
mycket arbete bygger främst på hennes tanke att alla har mycket att göra och istället få någon 
utifrån som, i bästa fall, utför det den ombeds att göra så går det snabbare att göra det själv. 
 
3. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er i kommittén? 
Arbetsfördelningen har varit ojämn, säger Emma. Detta eftersom vissa i kommittén arbetat 
efter principen ”jag gör på sin höjd det jag ska göra men inte mer än det” 
 
4. Hur upplever du att samarbetet är mellan er i kommittén? 
Emma beskriver samarbetet som ”sådär”. Emmas kommitté har bestått av både drivna och 
mindre drivna personer. Göteborg hade sin uttagning av SMASK-låtarna i november-
december förra året och i samband med detta så hade kommittén möten ungefär var tredje 
vecka. Sedan har de inte haft några möten mer än precis före SMASK-föreställningen. Emma 
säger att de som arbetar med SMASK ändå ses ofta i skolan och när man ses så händer det att 
man småpratar lite om SMASK. 
 
5. Hur bär du dig åt för att ge kritik / tillrättavisningar? 
Emma upplever det inte som något problem att ge kritik och tillrättavisningar. Visst har det 
uppstått konflikter och i dessa situationer har Emma stått på sig, varit säker på sin sak och 
varit tydlig med vad hon menar. Jag blir påverkad när Emma berättar om de konflikter som 
uppkommit under SMASK-perioden. Som Emma minns det har det oftare varit med killar än 
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med tjejer, innehållit en ”besserwisserattityd” och en total oförståelse för hur mycket 
kommittén och särskilt generalen arbetar med SMASK. 
 
6 & 7. Hur ser du på dina medarbetares eget ansvar, lägger du dig i när du inte är nöjd? 
Som Emma har nämnt i tidigare svar så är det delvis svalt intresse bland de som arbetar med 
SMASK och att man med nöd och näppe gör sina arbetsuppgifter, efter uppmaningar från 
generalen, men inte mer. Överlag var det alltså dåligt med eget ansvar och eget initiativ. 
Emma berättar särskilt om sin sponsoransvarige som dessutom var en person som Emma var 
mer kompis med än de övriga i kommittén. Denna person gjorde inte det som den skulle och 
det hjälpte inte heller med en överenskommelse mellan denne och Emma som sa att de skulle 
hjälpas åt med uppdraget. Det resulterade i att Emma fick göra jobbet själv istället. Som 
Emma tidigare nämnde föredrar hon oftast att göra sysslor själv än att vänta på att andra ska 
göra det. Eftersom hon var ny på posten tyckte hon också det var svårt att delegera uppgifter 
till personer utanför kommittén. Ett skäl till svalt intresse var också att de personer som från 
början var påtänkta till kommittén och som Emma trodde skulle göra ett bra jobb avböjde från 
att vara med i kommittén. 
 
8. Vad har du lärt dig av årets SMASK? Hur har det varit, kul, jobbigt, osv. 
Emma tycker att hon har lärt sig mycket om organisation och kundkontakter. Hon känner att 
hon i större utsträckning ”vågar” ringa till okända människor. Emmas helhetsintryck av 
SMASK är att det var ”roligt medan det höll på men jobbigt efteråt” och som så många andra 
saker som Emma säger så är jag beredd att hålla med även på denna punkt. Vi pratar lite om 
att man även efter SMASK måste arbeta med att arrangera allt som gäller Riks-SMASK. Jag 
och Emma är överens om ”luften går ur en” efter sin egen final och då hade det varit skönt att 
ta det lite lugnt. 
 
9. Kommer du vara aktiv i SMASK 2010 och i så fall hur? 
Emma berättar att hon i år är ny som general men att hon spelat i orkestern de två föregående 
åren och där kommit i kontakt med de gamla generalerna. Emma säger att hon inför sitt eget 
generalskap analyserat de gamla generalernas ledarskap och tagit med sig det bästa och 
försökt rensa bort det hon tyckte var mindre bra. Hon upplever att stämningen i exempelvis 
orkestern varit bättre i år än tidigare år. Under samtalet framkommer det att jag varit general i 
två år och Emma frågar varför jag tog det beslutet. Jag berättar om fördelarna som enligt mig 
är alla de erfarenheter man får under sitt första år och som man har stor nytta av under 
kommande år som general. Jag förstår varför Emma frågat mig om detta eftersom Emma snart 
berättar att hon funderar på att vara general nästa år också vilket för Emma blir en speciell 
utmaning eftersom Riks-SMASK nästa år äger rum i Göteborg.  
Efter att ha pratat med Emma får jag intrycket av att hon, på ett bra sätt och med bibehållet 
humör och motivation, lett en organisation som innehållit problem och bristande intresse och 
ansvarskänsla. Jag får känslan av att hon mycket väl kan vara kapabel till att ro iland ett 
projekt som Riks-SMASK 2010! 
 
 
Intervju med Ingesunds general Rasmus Lövgren 
Efter att ha ringt om varann ett flertal gånger får jag till slut tag på mitt sista intervjuoffer, 
Ingesunds general Rasmus Lövgren som går musiklärarutbildningen på Ingesunds 
musikhögskola. Rasmus är rutinerad i SMASK-sammanhang, dock som kompositör. Han har 
haft med låtar till SMASK fyra år i rad. I år ville han, som han beskriver det, uppleva SMASK 
från ”andra sidan”. 
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1. Hur ser din organisation ut, hur många medarbetare? 
På Ingesund har kommittén sett lite speciell ut. Det har endast varit fyra personer i kommittén 
och två av dessa har varit generaler. Förutom detta har även juryansvarig och dirigent funnits. 
Rasmus berättar att han hade önskat sig fler folk till kommittén men denna önskan fick stå åt 
sidan p.g.a. svalt intresse. Utöver de poster som nu fanns hade han önskat sig en ansvarig för 
PR och en för ekonomin. 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 
När jag hör Rasmus berätta så får jag för mig att han är den som har haft mest arbetsuppgifter. 
Som till de andra som är i den situationen frågar jag om det kommer sig av viljan att göra 
mycket eller dålig uppslutning. Rasmus svarar, som flera andra, att många vill hjälpa till 
precis innan men det är svårt att få folk att ta på sig stora arbetsuppgifter. Rasmus har alltså 
fått göra mer arbetsuppgifter än det var tänkt. I den imponerande skara uppgifter som Rasmus 
har utfört ingår att fixa sponsorer, programblad, affischer, ekonomin samt att hitta 
konferencierer och få ihop folk till orkestern. P.g.a. sin långa erfarenhet av SMASK har dock 
Rasmus väldigt bra idéer på hur man kan effektivisera sitt arbete. Han har till exempel all 
kontakt med artister, kompositörer och arrangörer men då har han gjort så att han bestämmer 
en kontaktperson från varje bidrag som han har kontakt med. Detta för att undvika 
missförstånd vilket säkert lätt kan uppstå ifall varenda person som är inblandad ringer och 
mailar hela tiden. Rasmus säger att han tror dessa åtgärder var nödvändiga för att han skulle 
orka med alla de arbetsuppgifter som han har tagit på sig. 
 
3. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er i kommittén? 
Arbetsfördelningen beskriver Rasmus som tydlig. Alla har vetat vad som ligger inom deras 
arbetsområde. Dock verkar den inte ha varit särskilt jämn. Rasmus berättar om 
arbetsfördelningen mellan han och den andra generalen som verkar ha varit att den andra 
generalen ordnar ljud- och ljus och Rasmus ordnar allt annat. Det visar sig att den andra 
generalen egentligen borde gå under namnet ”ljud – och ljusansvarig”, eller ”teknikansvarig” 
 
4. Hur upplever du att samarbetet är mellan er i kommittén? 
Ingesunds kommitté har nästan inte haft några möten, detta p.g.a. att det har varit svårt att få 
alla att kunna på samma tid. Rasmus har istället haft kontakt med kommittémedlemmarna en 
och en. Rasmus tycker dock det är synd att det har varit så och han tror att resultatet och 
sammanhållningen i gruppen skulle ha blivit bättre ifall de hade haft möten. 
 
5. Hur bär du dig åt för att ge kritik / tillrättavisningar? 
Rasmus säger att lite konflikter har förekommit men att det ändå har fungerat bra. Rasmus 
tror att så länge man lägger fram kritiken på ett bra sätt så tas den bra. Han säger dock att han 
är noga med att se till att personen han ger kritik till inte känner sig påhoppad för denne kan 
då hamna i försvarsställning och då kommer det sällan något bra ut av samtalet. Han är liksom 
flera andra generaler övertygad om att kritiken beror på hur man säger det och att personen 
man framför kritiken till förstår varför den får kritik, vad det är som ska ändras och hur detta 
ska genomföras. 
 
6 & 7. Hur ser du på dina medarbetares eget ansvar, lägger du dig i när du inte är nöjd? 
Rasmus ser en liten fara i att lägga sig i folks arbeten. Han har överlag låtit sina medarbetare 
sköta sina arbeten själva och om det inte är några stora felsteg så har han låtit dem göra på sitt 
sätt även fast han själv kanske skulle ha gjort det lite annorlunda, i vissa fall. Rasmus tror att 
detta arbetssätt ökar folks känsla av eget ansvar. Om någon syssla inte utförs och Rasmus tror 
att det inte kommer att utföras så gör han detta själv. Han har dock ett samtal med denna 
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person och klargör att nästa gång denna person tar på sig att utföra en syssla så förväntas den 
utföra den. Om man inte har detta samtal så tror Rasmus att man lätt förmedlar känslan av att 
”jag behöver inte göra det jag ska göra för någon annan gör det” 
 
8. Vad har du lärt dig av årets SMASK? Hur har det varit, kul, jobbigt, osv. 
Rasmus har upplevt SMASK som kul och lärorikt och säger att han gillar att göra saker i 
projektform. Och han har, som sagt, tyckt det varit roligt att vara med i SMASK från ”andra 
sidan” denna gång och det har ju givetvis gjort att han fått nya perspektiv samtidigt som 
erfarenheterna från sina tidigare SMASK varit till hjälp i hans generalsarbete även om han då 
var verksam som kompositör. Rasmus medger att det var mycket arbete som skulle utföras 
men han tycker helt klart att det var värt det. 
 
9. Kommer du vara aktiv i SMASK 2010 och i så fall hur? 
Rasmus slutar troligen skolan i år så han kommer inte att vara aktiv i SMASK 2010. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattning av frågorna 
Fråga 1 Hur ser din organisation ut, hur många medarbetare? 
SMASK-kommittéerna i Stockholm, Örebro och Malmö består av ungefär 6-8 personer. 
Extremfallen är Göteborg och Ingesund där de endast haft fyra personer och å andra sidan 
Piteå där de haft 25 personer i kommittén. 
 
Fråga 2 Vilka arbetsuppgifter har du? 
Årets SMASK-generaler har överlag haft väldigt hög arbetsbelastning och arbetat med 
mycket mer än att bara ha en övergripande koll över arbetet vilken är generalernas egentliga 
uppgift. I Emmas och Rasmus fall kan man se en tydlig koppling till att de haft en liten 
kommitté och därigenom har många arbetsuppgifter fallit på dom själva. I mitt och Stinas fall 
har vi haft några fler i kommittén men ändå inte tillräckligt för att alla arbetsuppgifter ska 
fyllas så mycket arbete har fallit på oss och framför allt för Stina eftersom hon även haft 
ansvar för Riks-SMASK. Pontus och Åsa har hållit sig till att ha en övergripande koll över 
arbetet. I Pontus fall för att han inte haft möjlighet att lägga ner så mycket tid på SMASK och 
i Åsas fall för att hon har haft en så stor kommitté. 
 
Fråga 3 Hur ser arbetsfördelningen ut mellan er i kommittén? 
Arbetsfördelningen har upplevts som ojämn i Stockholm, Örebro, Göteborg och Ingesund. Jag 
och Emma tror att detta delvis kan bygga på ointresse hos vissa kommittémedlemmar som 
endast är beredda att göra det de från början hade tagit på sig. Ifall det dyker upp något 
oförutsett som det alltid gör så är vissa obenägna att hjälpa till och dessa oförutsedda 
händelser hamnar ofta på oss generaler som då får högre arbetsbelastning. Rasmus har upplevt 
att medlemmarna i kommittén är benägna att jobba olika mycket men Rasmus har ändå utgått 
från det och anpassat ansvarsområdena efter det jobb varje medarbetare är beredd att lägga 
ner. På så sätt har Rasmus fått en arbetsfördelning som han beskriver som ”tydlig” och ingen 
har behövt tvivla på vad just deras ansvarsområde är. 
I Malmö, Piteå och Ingesund upplevs arbetsfördelningen som jämn även fast vissa 
ansvarsområden är större än andra och vissas arbete intensifieras till en viss period medan 
andras arbete är mer utspritt över en längre period vilket både Stina och Åsa pratar om.  
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4 Hur upplever du att samarbetet är mellan er i kommittén? 
I Stockholm, Göteborg, Malmö och Ingesund äger väldigt få kommittémöten rum utan 
generalen har istället mail eller telefonkontakt med sina medarbetare. Detta leder oftast till att 
man går miste om gruppkänslan och istället får en känsla av att man utför ett enskilt arbete. 
Framförallt Rasmus säger att han hade önskat att han hade haft tid att anordna fler möten för 
han tror det hade blivit bättre sammanhållning då. Åsa och Pontus beskriver 
sammanhållningen som god och de håller även regelbundna möten. I Åsas fall så ofta som en 
gång i veckan. 
 
5 Hur bär du dig åt för att ge kritik/tillrättavisningar? 
Två viktiga punkter har framkommit i generalernas svar på denna fråga. Den ena punkten 
pratar framförallt Stina om. Och det är att man ska vara tydlig i sin ledarroll och se till att det 
går att skilja på rollen som ledare och rollen som student. I dessa fall har kritiken mottagits på 
ett bra sätt eftersom medarbetarna förstår att det är en ledare som framför kritiken och inte en 
student som har något personligt emot medarbetaren.  
Det andra är att vara tydlig i kritiken man ger och vara säker på att medarbetaren förstår vad 
kritiken bottnar i och vad det är meningen att medarbetaren ska förändra. Detta pratar både 
jag, Åsa och Rasmus om. 
Emma har också en tanke om att de personer som är sämst på att ta kritik är de som bär på en 
stor oförståelse om hur arbete kommittén och framför allt generalen lägger ner på SMASK. 
 
6&7 Hur ser du på dina medarbetares eget ansvar?/Lägger du dig i när du inte är nöjd? 
Överlag kan man se en tydlig indikation på att det fungerar bättre med de 
kommittémedlemmar som har arbetat med SMASK förut eller som har en tydlig insikt i vad 
arbetet innebär. Stina nämner ”oprövade kort” och säger att med sådana personer i kommittén 
kan det lätt bli missförstånd eller arbetsuppgifter som utförs delvis, slarvigt eller inte alls och 
detta leder i sin tur till högre arbetsbelastning för övriga i kommittén. Även Pontus pratar om 
att det fungerar bäst med de personer som har varit med i kommittén tidigare. Både Åsa och 
Rasmus tror att resultatet beror på hur tydlig man är och att man noga talar om vad som ska 
göras. Om någon syssla inte utförs så är framförallt Rasmus noga med att ta upp det med 
denna så att man inte förmedlar en känsla av att ”man gör en syssla om man vill det och 
annars gör någon annan det” utan att man klargör att till nästa gång så förväntas denna person 
göra den syssla den tagit på sig att göra. När det dock gäller vilket sätt en syssla utförs på så är 
framförallt Rasmus försiktig med att lägga sig i alltför mycket. Om man låter medarbetaren 
utföra sysslan på sitt sätt, inom vissa ramar förstås, så tror Rasmus att man ökar känslan av 
eget ansvar. 
 
8 Vad har du lärt dig av årets SMASK? Hur har det varit, kul, jobbigt, osv. 
Rasmus har sett det som positivt att uppleva SMASK från ”andra sidan” eftersom han tidigare 
har medverkat som låtskrivare. Emma har lärt sig mycket om organisation och kundkontakter. 
Åsa har lärt sig att delegera och Pontus har lärt sig struktur, ordning och regler. Jag och Stina 
är överens om att vi haft mycket igen av att arrangera detta två år i rad. Efter det första årets 
erfarenhet så har det andra året gått mycket lättare. 
De flesta upplever en blandad känsla av glädje och stress. Jag upplever att det är lite för 
mycket jobb innan SMASK men att föreställningsdagarna är otroligt roliga. Även Rasmus 
säger att det är mycket jobb i förväg men att det helt klart är värt det. Pontus säger att han 
hade velat vara general under andra omständigheter och tänker då framförallt på att han haft 
mycket andra åtaganden i år och inte hunnit lägga ner den tid på SMASK som han själv 
tycker skulle vara önskvärd. Jag och Emma är överens om att det är helt okej att jobba på 
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inför sin egen lokalfinal men att luften sedan går ur en och att det är tungt att ordna allt 
praktiskt inför Riks-SMASK. 
 
9 Kommer du vara aktiv i SMASK 2010 och i så fall hur? 
Svaret på denna fråga är ett övervägande nej. Jag och Stina har hållit i det i två år och känner 
att det räcker nu. Det vanliga är att man är general i ett år men vi kände att vi hade mycket 
igen av att vara general ett andra år för då har man ett års erfarenhet. Dock så tror framförallt 
jag att ett tredje år inte skulle ge någon större skillnad jämfört med det andra året. Rasmus och 
Pontus slutar i skolan och arrangerar därför inte SMASK nästa år och Åsa ska inte heller vara 
general men är lite sugen på att kanske medverka som artist. I Göteborg är det Riks-SMASK 
nästa år och Emma funderar på att ta den posten. Hon och jag pratade om fördelarna med att 
vara general ett andra år. 
 
 
Sammanfattande kommentar 
Av intervjuerna har jag fått fram att det inte är någon större skillnad mellan att vara ledare för 
personer man känner eller för personer man inte känner. Det gäller bara att ha en tydlig 
ledarroll och göra skillnad på den och på sin andra roll gentemot medarbetaren. Jag upplever 
att det, där ledarskapet har fungerat som bäst, har funnits en tydlig ledarroll där medarbetarna 
kunnat skilja på generalen som ledare och som privatperson. I Stinas fall är ledaren en person 
som syns mycket i skolan och man känner även Stina som ”vanlig” student. Därför blir det 
lättare att ta en sådan person som ledare. Medarbetarna behöver inte känna sig oroliga över att 
ledaren har några baktankar med exempelvis kritik och tillrättavisningar. 
 
I synnerhet i Örebro och Göteborg har generalerna givit uttryck för att de känt sig osäkra i 
sina roller och där kan man också se tecken på att ledarskapet inte alltid har fungerat så bra. 
Därför kan man anta att det kan ha ett samband. Både Emma och Pontus är nya i sina roller 
och jag och Stina känner igen oss i deras situation. Jag tycker allt överlag har fungerat bättre 
detta år när man har ett års erfarenhet och det håller Stina med om. Vi var båda lite osäkra 
förra året men känner att vi växt in i rollen detta år. Därmed inte sagt att man lär sig behärska 
konsten i ledarskap efter ett år men man kommer en liten bit på vägen i alla fall. Det blir dock 
svårt att behärska sitt ledarskap om man stöter på motstånd från medarbetarna. Emma berättar 
om en konflikt där hon bemöts med en ”besserwisserattityd” och med en oförståelse för 
hennes arbete. Och dessa uttryck går nog ofta hand i hand med en ovilja att ta till sig ledarens 
kritik eller synpunkter på ett bra sätt och då uppstår problem i ledarskapet. 
 
Jag upplever att organisationen har fungerat bäst i Piteå. Åsa har haft bra personal omkring 
sig som hjälpt till där det behövs. Just tryggheten att man inte är ensam utan att det finns folk 
som står beredda att hjälpa till gör att man som general inte får lika hög arbetsbelastning och 
därigenom minskar stressen och man kan bemöta sina medarbetare på ett bättre sätt. En viktig 
del i ett bra ledarskap tror jag är att vara tydlig vilket även Åsa påpekar. Hon betonar vikten 
av att ge tydliga instruktioner och vara säker på att medarbetaren verkligen vet vad ledaren 
menar och vad ledaren förväntar sig av medarbetaren och här ser vi ett samband till vad 
Christer Stensmo skriver om kommunikation (se sida 6). Liksom Åsa så tar Rasmus upp sättet 
att ge kritik på. Att man är säker på att medarbetaren vet varför den får kritik och vad den ska 
ändra på men också att man inte får medarbetaren att känna sig påhoppad eftersom 
medarbetaren då kan hamna i försvarsställning och resultatet av samtalet kan försämras.  
 
När det gäller eget ansvar så är inte generalerna eniga om hur man ska bete sig. Stensmo 
skriver ”en lärare eller ledare som har till arbetsuppgift att sätta andra i rörelse mot 
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bestämda mål kan benämnas motivatör” (se sida 6). Enligt detta skulle man alltså kunna säga 
att vi generaler är ansvariga för att väcka lust och intresse hos medarbetarna. Men jag tror att 
alla är överens om att vi inte är ensamt ansvariga för detta. I alla forum behövs det någon 
form av intresse från den andra parten. Det verkar orimligt att tro att ledaren ska lyckas dra 
hela ”motivationslasset” själv. Eget ansvar kan ha ett samband med hur mycket eget ansvar 
man faktiskt får ifrån sin ledare som Rasmus berättar. Han har försökt låta sina medarbetare 
arbeta självständigt och kanske inte alltid lagt sig i även om det är någon syssla där han själv 
skulle ha agerat på ett annat sätt än vad som gjorts. Detta med syfte att förbättra känslan hos 
medarbetaren av att man har stort eget ansvar för sitt område. Eget ansvar hänger nog ihop 
med hur delaktig man känner sig i en grupp och även vilken kunskap man har om sitt 
ansvarsområde. Detta kan sättas i samband med de ”oprövade korten” som Stina pratar om 
som i regel uppnått sämre resultat än övriga. Samma erfarenhet har Pontus i Örebro. Man kan 
se ett samband mellan god sammanhållning - hög grad av eget ansvar (Malmö och Piteå) 
kontra dålig sammanhållning – låg grad av eget ansvar (Göteborg). 
Man kan även se ett samband mellan god sammanhållning – hög grad av vilja att hjälpa till 
med uppgifter utöver sina egna (Piteå) kontra dålig sammanhållning – låg grad av vilja att 
hjälpa till med uppgifter utöver sina egna (Göteborg). 
Både Stina och Åsa uppger att de aktivt arbetat för en god sammanhållning inom SMASK-
kommittén. 
 
 
Egna slutsatser 
 
- Vad har jag lärt mig av att göra detta arbete 
Detta arbete har känts som ett stort berg att bestiga och nu när det är klart undrar man hur man 
kom igenom det. Dock har intervjuerna känts som en milstolpe, innan de hade genomförts 
kändes det som att man knappt hade börjat och när de var genomförda kändes det som att man 
i princip var klar. 
Det har också varit intressant att få inblick i andras arbeten och deras erfarenheter har även 
väckt tankar hos mig. Det har också varit bra att diskutera olika problem och frågeställningar 
med de andra generalerna så att man får andras syn på hur man kan lösa en situation som man 
själv har upplevt som svår. Intervjuerna har också gett mig insikt i hur lika de olika 
organisationerna är i många avseenden trots faktumen att de sker på olika platser i landet och 
att generalerna sinsemellan har väldigt lite, för att inte säga obefintlig, kontakt med varandra. 
Det var också spännande att se hur nära man kunde komma en vilt främmande människa på 
cirka 30 minuter. Trots den korta tiden utvecklade sig, i de flesta fall samtalen till väldigt 
förtroligt och öppenhjärtigt. Jag upplevde till och med att generalerna tyckte det var befriande 
att prata av sig om alla de erfarenheter de varit med om. Jag blev positivt överraskad över att 
generalerna var så villiga att dela med sig av sina erfarenheter till mig. De hade heller inte 
några problem med att prata om eventuella konflikter, bråk eller andra svårigheter som 
uppkommit under arbetets gång. Jag känner att det var väldigt givande att prata med alla 
generalerna och det ska bli roligt att träffa dom på Riks-SMASK i Malmö den 2:a maj. 
 
 
- Råd till blivande general!  
(baserade på mina egna och de andra generalernas tankar och erfarenheter) 
Nu är det snart dags att utse nästa års general och sökandet efter denna ska snart påbörjas. 
SMASK är ett väldigt roligt projekt att arbeta med men tar också ganska mycket tid så den 
nya generalen måste vara beredd på detta. Här kommer några råd på vägen till den nya 
generalen: 
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- Fråga mycket! 
Var inte rädd för att fråga den gamla generalen om det är något du undrar över eftersom det är 
han eller hon som sitter inne med informationen och erfarenheten. Försök att som ledare vara 
så påläst som möjligt. En påläst person som ger intryck av att ha koll vinner mycket respekt 
hos medarbetarna. 
 
- Var tydlig! 
Se till att dina medarbetare exakt vet vad de har för arbetsuppgifter och att du från början är 
tydlig med vad som förväntas av dem. Detta gör att många onödiga missförstånd kan 
undvikas. Var också tydlig i din ledarroll. Medarbetarna kan ta kritik på ett bättre sätt om de 
kan skilja på dig som general och dig som student. 
 
- Delegera! Till pålitligt folk! 
Våga delegera och sätta folk i arbete. Det är inte meningen att du som general ska göra allting. 
Du vinner mycket på om du har en kommitté som besitter stor erfarenhet för dessa har lättare 
att känna eget ansvar för projektet eftersom de till större del vet vad det handlar om. 
 
- Ta en paus ibland! 
Det avslutande och nästan viktigaste rådet. Visst, lägg ner mycket tid men se till att du har 
stunder där du kopplar av och gör något helt annat. Dessa stunder är viktiga för att inte säga 
avgörande för att du ska få energi att orka med att ro iland projektet SMASK! 
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