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Abstrakt 

Syftet med detta arbete var att undersöka frågan ”Hur kan en professionell identitet som 
musiker utvecklas genom musicerande och reflektion?” Arbetet grundas på en 
autoetnografisk studie av mig själv och mina reflektioner över min examenskonsert, 
mina egna tankar, samtal med mina förebilder och en intervju med min mamma Zuzika. 
Resultaten kopplas till relevant litteratur och egna erfarenheter inom området. Jag har 
kommit fram till att min professionella identitet består av tre delar: artisten, låtskrivaren 
och musikern, som alla utvecklas i den praktiska verksamheten. Arbetet med uppsatsen 
har lärt mig mycket om mig själv och gett mig en djupare förståelse för hur jag har 
blivit den treenighet jag är idag. I denna process har det mest givande lärandet skett i 
praktiken, där jag var tvungen att aktivera all min erfarenhet och förmåga för att 
förvärva ny kunskap. 

Nyckelord: identitet; musicerande; reflektion; autoetnografi; förebilder; lärande; praktik. 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis was to examine the question "How can a professional identity 
as a musician be developed through musicianship and reflection?" The work is based on 
an auto-ethnographic study of myself and on my reflections on my graduation concert, 
my own thoughts, dialogues with my role models and an interview with my mother 
Zuzika. The results are linked to relevant literature and personal experience in the field. 
I have concluded that my professional identity is composed of three parts: the artist, the 
songwriter and the musician and that the most rewarding learning the practice it self. 
The thesis work has taught me a lot about myself and has given me a deeper 
understanding of how I became the trinity that I am today. In this process, the most 
rewarding learning occurred in the practice, where I had to activate all of my experience 
and ability to acquire new knowledge. 

Keywords: identity; musicianship; reflection; autoethnography; role models; learning; 
practice. 
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Förord 
När jag planerade detta arbete insåg jag snabbt att jag behöver göra något som aktiverar 
hela mig så jag bestämde mig för att ha en konstnärlig inriktning i mitt skrivande 
samtidigt som jag utförde ett praktisk arbete i form av min examenskonsert. Denna är 
också en del av reflektionen i arbetet. 

Jag har en brokig kulturell bakgrund med musik från jazz-, rock-, pop-, Ungerskfolk- 
och klassisk musik i bagaget. Genom att reflektera över egna erfarenheter från barnsben 
till den musiker/artist jag är idag och andra liknande artisters berättelser, hoppas jag 
komma fram till hur jag skall kunna förhålla mig till alla intryck, åsikter men också 
egna ambitioner och känslor. 

En artists vardag är fylld med andras åsikter - det kan vara allt från grannfrun till 
medmusikern, familjen och skivbolagschefens - och egna val. I och med detta har jag 
som artist och musikskapare under flera perioder känt mig vilsen och ensam i mitt 
skapande. Jag vill vara verksam i flera genrer och behålla deras karaktärer samtidigt 
som jag behåller min integritet som artist.  

Jag först och främst tacka all fina musiker som gjorde det möjligt för mig att presentera 
så mycket fantastisk musik under en och samma kväll. Jag vill nämna alla vid namn för 
det är det värda: Kjell Edstrand, Johan Ohlsson, Joakim Jensen, Hans Hellsten, Sven 
Erik Lundeqvist, Elias Källvik, Jens Persson, Jakob Lennberg, Cristoffer 
Csanady, Kristoffer Rostedt, Petter Boström, Marcus Ekblad, Jonas Sandquist, Pradit 
Andersson, Nils Magnell, Heidi Karlsson, Peter Persson och Tomas Dahlgren.  

Jag vill också tacka min handledare Hans Hellsten för att ha visat mig vägen till att 
skriva denna typen av arbete och ett stor tack till min examinator Karin Johansson, för 
ditt tålamod och för att du fick mig att lyfta arbetet ytterligare en nivå. Ni båda har fått 
mig att förstå att det jag har att berätta är viktigt och har inspirerat mig till att göra 
vidare forskning i framtiden. 

Nu vill jag tacka de som betyder allra mest för mig. Min syster Erika för att du finns och 
för att du står ut med din ibland dominerande storasyster och för att du tog tid från dina 
studier vid IAA för att komma och härska över det mycket komplicerade ljusbordet 
under min examenskonsert, (mitt under ditt eget stora högskoleprojekt i 3D 
visualisering). Och till sist men inte minst resten av min familj, pappa René och mormor 
Rosalia men framför allt dig mamma, Zuzika, kvinnan som stödjer mig och älskar mig 
mer än någon annan på denna runda planet. Det kommer aldrig att finnas någon bättre 
än dig i mitt liv. Det du gör för mig och Erika är så ovanligt och starkt i dagens värld 
och jag repekterar och älskar dig högt. Min vilja är att göra dig stolt, alltid. Szeretlek, de 
nagyon. 
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1. ”Music is my passion” - en inledning 

Musik har alltid kommit naturligt för mig, lika naturligt som att andas. När jag hör 
musik, även när den är i bakgrunden i ett köpcentrum, så har jag väldigt svårt att slå den 
ur tankarna. Musik är mitt sätt att uttrycka mycket som i det vardagliga livet skulle 
verka för påstridigt, för krävande, för passionerat. Jag är mitt hjärta, mitt själv när jag 
utövar musik, vare sig jag sjunger, spelar piano eller fiol. Men framförallt när jag 
sjunger. Det finns inget stopp mellan min röst och min själ.  

Musik är glädje, något som gör mig väldigt lycklig. Min mor berättade för mig att när 
jag var barn och var ledsen, antingen efter att ha blivit retad i skolan eller efter ett gnabb 
där hemma, och jag sprang in på mitt rum och grät, så visste hon att allt var OK igen när 
hon pressade sitt öra mot min dörr och hörde mig nynna och sjunga. Jag vill mer än 
gärna göra andra glada av mitt musikutövande, det gör mig glad av när andra njuter av 
det jag gör. 

"Vem är egentligen Monika Hoffman och vad vill hon?" Det är dags att ta reda på det, 
tänkte jag när jag funderade över hur jag skulle lägga upp mitt självständiga arbete. Men 
att rannsaka sig själv är inte alltid det roligaste som finns, och inte heller så lätt. Att göra 
det med hjälp av mitt musicerande tycker jag ändå har fungerat. När jag nu avslutar min 
utbildning till musiklärare med ett självständigt arbete vill jag därför göra det som ett 
konstnärligt projekt där min musikaliska verksamhet står i centrum.  

1.1 Musikaliskt lärande och skapande 

Under min utbildning till musiklärare har ordet lärande varit ett mantra, i lektioner, 
bland kamrater och hos olika lärare. Jag har ofta undrat varför. Varför talar man så ofta 
om musikaliskt lärande? Själv tycker jag att både musicerande och pedagogiskt arbete i 
musik mera handlar om musikaliskt byggande och skapande. Att lära uppfattar jag som 
mer passivt än att bygga, att konstruera och att skapa. Visst lär man sig hela tiden när 
man sysslar med musik, men varför betona just lärandet? Varför inte istället betona 
musicerandet, skapandet av musik? Jag känner mig själv aktivare när jag tänker på 
musik som något jag gör, bygger upp, än när jag tänker på musik som något jag lär. 

Mitt självständiga arbete skulle egentligen ha handlat om scenskräck och skulle inte ha 
haft en konstnärlig inriktning. Men efterhand insåg jag att mera studier kring scenskräck 
och nervositet, mera lärande om detta, bara skulle hålla mig kvar i en passiv position. 
Det skulle egentligen inte hjälpa mig. Valet av ämne var ju personligt, jag behövde 
komma underfund med något. Men jag behövde inte lära mig mer, jag behövde göra, 
undersöka, och jag behövde tänka kring det jag gjorde.  

Jag insåg också att mitt intresse för frågor kring scenskräck och nervositet förmodligen 
berodde på min udda konstnärliga profil. Jag jobbar med rock, med pop, med jazz och 
med klassisk musik. Jag är väldig bred musikaliskt, jag jobbar med många genrer. 
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Alltför många tycker nog en del, åtminstone har jag ofta upplevt att en sådan 
mångsidighet inte är “tillåten”. Så den osäkerhet jag känner ibland beror kanske inte på 
framträdandet i sig, utan på vad jag gör, vad jag är, och på vem som skall bestämma vad 
jag har rätt att göra - jag själv eller de som menar att man bara kan ha ett enda 
musikaliskt språk.  

Åsikter om genrer finns det många. Skivbolagschefen har en, medmusikanter har en, 
ens närmaste har en och jag har en alldeles egen. Och publiken? Jag har många gånger 
tampats med tanken över vem det är jag ska lyssna på? Vem skall jag lyssna på? Får jag 
lov att lyssna på mig själv? Känner jag inte det bäst själv vad det är jag förmedlar bäst? 
Jag känner ju att jag är min röst, oavsett genren, och om jag kan nå fler människor med 
fler genrer - varför inte. Varför skulle jag inte få göra detta?  

Får man verkligen vara verksam i så många genrer som jag är? Det är inte det som är 
problemställningen i denna uppsats - jag är ju egentligen övertygad om att jag får. Men 
många säger något annat. Så vem skall jag lyssna på? Hur skall jag förhålla mig till alla 
åsikter, alla röster, alla influenser? Det är en av frågorna som jag har försökt få svar på i 
det här projektet. 

1.2 Syfte och problemställning 

Syftet med detta projekt är att fördjupa mig i och undersöka mitt musicerande och att 
därigenom synliggöra och vidareutveckla en professionell musikeridentitet som är 
förankrad i både överförd kunskap och min egen verksamhet som musiker. Mot 
bakgrund av detta har jag formulerat följande problemställning: 

Hur kan en professionell identitet som musiker utvecklas genom 
musicerande och reflektion? 

Som redskap i min undersökning kommer jag att använda mig av följande 
reflektionsfrågor: 

• Vem är jag som musiker?  

• Vem skall jag lyssna på? 

• Vad gör jag som musiker?   

• Vem ska jag bli som musiker?  

1.3 Uppsatsens struktur 

Detta projekt består av en konsert med förberedelser, lyssning på inspelningar och 
läsning av litteratur samt mina reflektioner kring detta. Konserten - Music is my passion 
– utgör på så sätt huvuddelen i uppsatsen.  
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I kapitel 2 beskriver jag vilka metoder och tillvägagångssätt jag använt för att planera, 
genomföra och utvärdera projektet.  

De följande kapitlen visar på resultatet av min undersökning i form av en 
autoetnografisk framställning kopplad till reflektionsfrågorna. I kapitel 3 ger jag en 
ingående beskrivning av min bakgrund.  Kapitel 4 ägnas åt reflektioner kring mina 
förebilder och de traditioner jag befinner mig i, vilket för en konstnärlig utövare kan 
liknas vid det som brukar beskrivas som forskningsfältet. I kapitel 5 ges en bild av 
arbetet med konserten och mina upplevelser av den. Konserten som är dokumenterad på 
en DVD och som jag genomgående hänvisar till har som nämnts en central plats i 
resultatredovisningen.  

Min egen reflekterande röst hörs genom hela texten och utgör en röd tråd som leder 
fram till uppsatsens avslutning i kapitel 6 och 7, där jag knyter samman och diskuterar 
de olika delarna i min undersökning.  
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2. ”Music is my passion” - projektet 

I denna del beskrivs hur jag lade upp mitt projekt och vilka metoder jag använde för att 
hitta svar på mina frågor: Vem är jag som musiker? Vad gör jag som musiker? Vem 
skall jag lyssna på? Vem ska jag bli som musiker?  

2.1 Kunskap i handling och reflektion 

Under min utbildning på Musikhögskolan fick jag en gedigen genomgång av olika 
undervisningsmetoder men det var inte förrän jag var ute på min första praktik på en 
mellanstadieskola som jag började förstå vad allt handlar om. För min del var det mest 
kärnfulla i min utbildning då jag var ute på praktik, ute i det ”riktiga” livet.  Där kunde 
jag reflektera över mina egna handlingar och hur jag kunde göra saker bättre till nästa 
tillfälle. Detta kan beskrivas som en sorts ”learning-by-doing”, ett uttryck som ofta 
förknippas med psykologen och pedagogen John Dewey (1859-1952). Kunskap uppstår 
i handling, men bygger också på en ständig utvärdering och reflektion. Schön (1996) 
säger att när någon reflekterar i handling blir denne i praktiken en forskare. Denna 
person är inte beroende av de kategorier som hör till etablerade teorier och tekniker utan 
skapar ny teori för det unika fallet. ”Uttryck som ”att hålla huvudet kallt” eller ”att lära 
sig genom att göra” pekar på att vi inte bara kan tänka på att göra något utan att vi kan 
tänka på att göra något medan vi gör det.” (s. 30) I min vardagliga praktik som musiker 
reflekterar jag i mitt agerande utifrån de kunskaper jag redan besitter. Denna studie ger 
mig möjlighet och tillfälle att också reflektera över mina handlingar i efterhand på ett 
planerat och genomtänkt sätt.  

 2.2 Autoetnografisk inspiration 

För att få svar på frågorna om vem jag är, vad jag gör, vem jag skall lyssna på och vem 
jag vill bli som musiker använder jag mig i detta projekt av praktiskt musikerarbete 
(konsertarrangering, instudering, komponering och arrangering) och reflekterande 
skrivande byggt på autoetnografi, musiklyssnande och litteratur. 

I boken ”Creating autoethnographies” lyfter författaren Tessa Muncey (2010) fram fyra 
punkter som säger att autoetnografi är:  

• en autobiografisk genre av skrivande och research som visar flera lager av 
medvetande, som kopplar ihop det personliga till det kulturella (Ellis and 
Bochner, 2000, s. 739). 

• en etnografi som inkluderar forskarens känslighet, känslor, kropp och själ och 
producerar suggestiva berättelser som skapar effekten av verklighet och söker 
fusion mellan socialvetenskap och litteratur. Den ifrågasätter också begreppet av 
det sammanhängande jaget (Reed-Danahay, 1997). 
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• en egen berättelse som kritiserar den egna situationen i andra sociala 
sammanhang (Spry, 2001, s. 710). 

• den poetiska uppsatsen är […] en fantasifull konstruktion där sanningen ligger i 
dess frammanande potentialitet och inte i dess fakticitet (Pelias, 1999, s. 110). 

En passage i Tessa Munceys bok (2010) som fångade min uppmärksamhet och 
övertygade mig att autoethnografi var den ultimata metoden för mig var när hon skriver 
om Carolyn Ellis som blir utmanad av en PhD studerande och tillfrågas: ”Så du skriver 
bara om ditt liv? Det låter inte så svårt”. På detta svarar Ellis: 

Oh, it’s amazingly difficult. It’s certainly not something that 
most people can do well. Most social scientists don’t write well 
enough to carry it off. Or they’re not sufficiently introspective 
about their feelings or motives or contradictions they experience 
[…] Believe me, honest autoethnographic exploration generates 
a lot of fears and self-doubts – and emotional pain […] Of 
course there are rewards, too: For example, you come to 
understand yourself in deeper ways. And with understanding 
yourself comes understanding others. Autoethnography provides 
an avenue for doing something meaningful for yourself and the 
world. (s. 35-36) 

Autoetnografi är en kvalitativ forskningsmetod. Patel och Davidsson (1993, 2001) 
beskriver det centrala intresset i kvalitativa metoder som ”… att upptäcka företeelser, att 
tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (s. 
14). Detta ligger nära till hands i mitt projekt där jag undersöker något på djupet, 
försöker att förstå, och använder mig av konstnärligt arbete och reflektion som redskap. 
Jag kommer att använda mig av kvalitativ bearbetning. när jag analyserar mina 
förebilders ljudupptagningar och Dvd:n av min egen konsert. Det man kallar 
kvantitativa, “mätande”, metoder hade jag nog inte kunnat använda. Hur skulle jag ha 
kunnat “mäta” mitt eget arbete, mina egna minnen? Det avstånd som finns mellan 
forskare och det som utforskas i kvantitativa metoder är också svårt att åstadkomma i 
konstnärliga sammanhang. I mitt projekt hade det inte varit möjligt eftersom jag vill ha 
svar på frågor som handlar om mig själv och min egen verksamhet. Med autoetnografi 
som redskap kan jag fördjupa min förståelse för mitt eget musicerande, hur, vad och 
varför jag gör som jag gör. Enligt Bartleet & Ellis (2009) frigör autoetnografi 
musikern/forskaren? från att skriva torra oinspirerande rapporter av musikaliska 
erfarenheter. Fokus kommer istället att ligga på att skriva en berättelse som läsaren 
kliver in i och tar del av.  
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2.3 Metoder 

I detta projekt har jag kombinerat flera metoder och arbetssätt som beskrivs nedan.  

2.3.1 Skrivande och reflektion 

Att skriva ner vad jag har varit med om, att undersöka mitt minne, är en viktig del av 
mitt projekt. Vem skall jag lyssna på? En sådan fråga handlar inte bara om åsikter jag 
möter idag, utan väldigt mycket om vad jag redan har varit med om. Om människor jag 
mött. Människor som tyckt något om vad jag har gjort, människor som har påverkat 
mig. Och alla dessa röster finns i mitt minne. Dörren till mina minnen har varit 
förberedelserna inför min examenskonsert. Parallellt med designen av själva konserten, 
under de praktiska förberedelserna och i arbetet med musiken, har jag hela tiden skrivit 
ner tankar och funderingar. Själva uppsatsen har sedan varit redskapet för att ordna och 
förstå mina minnen. Men mitt skrivande bygger inte enbart på egna upplevelser. För att 
få perspektiv på mina minnen har jag också reflekterat över inspelningar med viktiga 
förebilder, texter om och av andra förebilder. Jag har också tagit med en artikel om att 
vara kvinna i fransk jazzvärld.  

2.3.2 Intervju 

För att komma igång med min reflektion och öppna dörrarna till mitt minne gjorde jag 
en intervju med den människa som känner mina barndomsår absolut bäst, min mamma 
Zuzika. Denna typ av kvalitativ intervju kallas för en ostrukturerad intervju och kan i 
uppläggningen likna ett vanligt samtal (Bryman, 2002).  Jag kokade kaffe och satte mig 
ner med henne och började ställa frågor om min barndom. Vem var det egentligen som 
ville att jag skulle spela violin? Var det jag själv som hört detta instrument någonstans? 
Eller var det mammas idé? Det var bara några av frågorna. Efter intervjun med mamma 
var det inga problem att fortsätta skrivandet. Jag antecknade under hela planerings- och 
repetitionsarbetet. Fler och fler minnen, tankar och reflektioner dök upp. Den repertoar 
jag först valt till konserten blev mindre relevant när nya minnen och reflektioner dök 
upp.  

När jag samlat flera sidor med tankar, närmare bestämt fjorton, började jag lägga pussel. 
Jag skrev ut allt, klippte sedan ut varje enskild fundering och sorterade dem därefter i 
olika högar, för att se om några “röda trådar”, teman, dök upp. Jag kom fram till sex 
sådana högar och till slut ville de sex högarna med pappersbitar på bordet inte längre 
röra på sig. Eftersom texterna är mina egna avstod jag från att kommentera dem 
omedelbart. Själva analysen och ordnandet är en kommentar i sig.  
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2.3.3 Planering av och repetitioner inför konserten 
Efter intervjun med mamma och analyserandet av mina tankar hade jag en klar bild över 
vad jag behövde göra. Jag satte mig vid datorn och skapade en spellista på Spotify med 
tänkbara låtar till konserten. Listan blev genast lång och jag var tvungen att sorla. Detta 
gjorde jag först genom att lyssna på låtarna om och om igen och behålla dem som jag 
kände det där lilla extra för. När det kom till mina egna låtar var jag fullt klar över vilka 
jag ville framföra, så jag anpassade programmet efter dem. Nu stod jag inför 
låtordningsdilemmat- konsertens struktur är lika viktig som dess innehåll, det har jag 
lärt mig. Så jag lekte med tanken och gjorde ungefär fyra olika strukturer och våndades 
över vart enda en: Hur skulle jag få ihop folkmusik, jazz, klassiskt och pop/rock och 
sedan få dem att flyta på efter varandra? Till slut bestämde jag mig för att konserten 
skulle vara delad i två delar, den första halvakustisk och den andra ”rockig”. Det 
intressanta med detta var att en tidsaxel dök upp, en tidsaxel som beskriver hur de olika 
genrerna efterhand har trillat in i mitt liv.  

Jag visste redan vilka musiker jag ville ha med på konserten, men eftersom det var min 
examenskonsert och som sådan obetald kunde jag inte räkna med att de professionella 
musiker jag ville ha med skulle ha tid just den kvällen och kunde ställa upp för mig rakt 
upp och ner. Men det gjorde de och jag är väldigt lyckligt lottad utan dem hade jag inte 
vågat göra en sådan här omfattande konsert.  

Konserten filmades och jag analyserade den mot bakgrund av mitt arbete och 
reflektionerna över mig själv.  

2.4 Kvalitetsaspekter  
Bresler & Stake (1992) framhäver att de metoder och arbetssätt som används inom 
musicerande och musikundervisning historiskt sett alltid har varit kvalitativa, och de 
pekar på forskningssituationens likhet med musicerande. De betonar också att målet i en 
kvalitativ studie inte är att uppnå generaliserbarhet eller ”objektiva” resultat om en 
”sann” verklighet. Med en autoetnografisk utgångspunkt ses verkligheten som narrativ 
eller konstruerad (Muncey, 2010) och kvaliteten bedöms utifrån studiens inre 
konsistens, trovärdighet och giltighet. Jag har strävat efter att uppnå detta i denna studie, 
mot bakgrund av tanken att målet är att öka förståelsen för en musikers 
lärandeprocesser; som en kvalitativ undersökning av musikalisk identitets- och 
kunskapsutveckling är detta en ”inquiry for promoting understanding” snarare än en 
”inquiry for making explanations” (Bresler och Stake, 1992, sid. 79). 
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3. ”Vem är jag som musiker?” - en bakgrund  

Denna fråga handlar om var jag kommer ifrån och om vilka mina inspirationskällor är. 

3.1 Blandade rötter, brokig uppväxt och viktiga möten 

Musiken strömmade in i mitt liv redan när jag var spädbarn. Min mamma spelade 
valthorn i en symfoniorkester när hon var höggravid med mig. Jag skyller min musiska 
sida på valthornets kraftiga vibrationer. Min mamma kom till Sverige på 70-talet. Hon 
och min mormor hade bestämt sig att börja på ny kula efter min morfars död och de 
hamnade i Sverige. Mamma jobbade och lärde sig svenska samtidigt, och efter en kort 
tid kom hon in på Musikhögskolan i Malmö.  

Mammas dröm var att jag skulle bli en stor violinist. Det berodde på att när hon själv 
var liten så ville hon inget annat än att lära sig att spela violin. Hon bodde i en liten 
ungersk by i Serbien, så hennes far, Antal, var tvungen att beställa en violin från 
Belgrad. Min mamma fick vänta många veckor, men när violinen äntligen kom hade 
byns enda violinlärare flyttat därifrån. Det blev inga violinlektioner för mamma, och 
därför stoppade hon en kvartsfiol i min hand när jag var tre år gammal och vaggade mig 
in i Suzukiskolan. Jag har fortfarande den lilla fiolen kvar, förhoppningsvis överlever 
den till min förstfödde.  

Så min historia börjar med violinen. Jag kommer inte ihåg mycket från de första åren 
förutom att jag hade en riktigt fin violinlärarinna som hette Sonja. Hon brukade samla 
alla sina elever hemma hos sig för att spela "Köttbullar med Lingon" och äta blåbärspaj.  

Jag har aldrig tyckt om att öva, men hur mycket jag än kämpade emot att spela violin i 
perioder, så har den minsann tagit mig runt i världen. Jag spelade i en ungdomsorkester 
som hette Arci Vivaci, och mitt bästa minne är från en turné till Paris där jag fick 
utnyttja de få fraser jag kunde på franska. Den enda jag kunde kommunicera med var 
värdfamiljens 5-åriga flicka. De vuxna talade så fort, att jag fick tala engelska med dem.  

Fiolen, tillsammans med min sång, gav mig ett stipendium till Berklee College of Music 
i Boston där jag fick spela allt annat än klassisk musik. Det blev mycket latin jazz och 
jag spelade i orkestern som ackompanjerade den världskände saxofonisten Michael 
Brecker och kontrabasisten Charlie Hayden.   

Min nyfikenhet på olika kulturer och musik kan jag tacka min mamma för. Även om 
hon försökte rikta mig mot den klassiska banan, hade hon själv väldigt många olika 
musikervänner från olika kulturer, och min nyfikenhet blev bara större och större.  

Mamma lärde mig att prata ungerska genom ungerska barnsånger på kassettband som 
hon hade haft med från Ungern. Jag lyssnade och sjöng med och somnade ofta till dem 
också. Genom mammas musikliv lärde jag mig serbiska sånger fast jag inte visste vad 
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orden betydde, och när mamma ville visa upp att jag kunde sjunga på engelska för sina 
vänner och kollegor, gjorde jag det också.  

Min farfar Siegfried hade flytt från Nazityskland med sista tåget till Sverige på 30-talet, 
och familjen som tog emot honom hade en dotter som hette Rosa Aronsson - hon och 
farfar blev så småningom ett par. Farfar var pianist och hade ett swingband som 
kallades för Hoffmans. Han underhöll sin publik i flera år ända till den dagen han och 
farmor Rosa - nu kallad för Kickan - bestämde sig för att flytta till Kalifornien med 
deras sjuårige son René. Min kärlek till jazzen kommer från många håll, men en viktig 
influens är min far och den amerikanska kultur han tog med sig tillbaka till Sverige, till 
exempel Shirley Temples filmer. Jag tyckte mycket om dem. Shirley var ju en liten 
flicka med kort krulligt hår liksom jag själv, och hon både steppade och sjöng. En annan 
barndomsfavorit var Judy Garland i Trollkarlen från OZ.  

I gymnasiet funderade jag mycket över om jag skulle bli opera- eller jazzsångerska. Jag 
tog lektioner för en fantastisk lärare, Karin Manghabashi, och att sjunga opera tilltalade 
mig, men eftersom jag inte drogs till den klassiska repertoaren lika mycket som till 
jazzen så bestämde jag mig för att fortsätta med jazzen. Jag visste också att om jag 
verkligen satsade på operasång, skulle det ändra hela mitt sätt att sjunga. Det finns ett 
ungerskt uttryck som heter "Sörre borr mindenkor, borra sör meggyötör". Grovt översatt 
betyder det "Vin efter öl, alltid. Öl efter vin, en plåga". Att sjunga en annan genre, till 
exempel pop eller rock, efter att man har anpassat sitt sätt att prata och sjunga till 
operavärlden, är väldigt svårt. En manlig sångare som lyckats med det är Michael 
Bolton.  

När jag var 14 år gammal, bildade min mamma, Zuzika, en kvintett som hon kallade för 
Hoffman Kvintett. Jag spelade fiol och sjöng, mamma sjöng och spelade dragspel - som 
hon gjort sedan hon var 4 år gammal. De andra musikerna var en ungerskromsk 
cimbalomspelare, en ungersk klarinettist/saxofonist och en ungerskromsk pianist. Vår 
repertoar bestod av ungersk folkmusik, klezmer och balkanmusik. Vi spelade runt om i 
Sverige, på fester, ungerska klubbar och även på Malmöfestivalen. Bandets klarinettist 
och saxofonist, Istvan Gabor, blev så småningom min saxofonlärare. Han spelade i flera 
orkestrar och storband och var en stor förebild för mig. Det ledde till att jag själv 
började spela i storband i gymnasiet.  

Från och med mellanstadiet gick jag i diverse musikklasser. Den första fanns på 
Södervångskolan i Vellinge. Jag kände mig ofta ensam och utanför, jag vet inte riktigt 
varför det var så. Ett tag frös de populära tjejerna ut mig, och klassläraren tog tag i det 
genom att kalla in tjejerna och mig i klassrummet och säga till dem med brysk röst: 
Monika känner att ni fryser ut henne, SLUTA MED DET GENAST! Jag kan inte säga 
att jag tyckte att metoden var så bra. Tjejerna slutade att frysa ut mig, men jag kände 
mig fortfarande ensam. Kanske för att jag inte var helsvensk. Kanske för att jag med 
mitt långa röda krulliga hår, mitt dockansikte och min blyghet inte kunde gömma mig 
någonstans. Men musik kunde hjälpa. Jag kommer ihåg en gång när min 
mellanstadieklass åkte till Immeln på klassresa och jag åter kände mig ensam och 
utfryst. Jag gick ut i skogen med min Walkman och dansade omkring, sjöng till Michael 
Jackson. Han var en stor själsräddare och tröst för mig på den tiden.  
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Om mellanstadiet var en liten mardröm, var högstadiet en monstermardröm. Jag gick i 
Augustenborgs musikklass och min situation hade aldrig varit värre. Jag vet inte hur det 
ser ut idag, men då var andelen utländska barn mycket större än andelen svenska barn - 
som alltså var i minoritet. I de andra barnens ögon var jag svensk, det var mitt första fel. 
Det andra var att jag gick i musikklassen, dvs. ”nördklassen”. Jag tror t.o.m. att den 
bosniska killen som gick i min klass hade problem med resten av ungdomarna på 
skolan. Den tiden var inte lätt för någon, krigen deras föräldrar hade flytt ifrån var 
verkligen färskt i deras sinnen och det var säkert inte lätt för dem att vara i Sverige. Men 
någon respekt för lärare eller för varandra fanns inte. Så där gick jag, den svenska, 
runda, musikernörden med rött hår. Rädd för att bli spottad på, mobbad etc. etc. Den 
enda räddningen var - återigen - musiken.  

Det var väldigt mycket musik på Augustenborg, vi fick spela och sjunga mycket och jag 
kommer speciellt ihåg en fin lärare, Trevor, Steel Pan från Trinidad. Vi hade ett helt 
rum fyllda med Steel Pans, vi hade konserter och när det var musikdag i 
Augustenborgområdet var vi ute och spelade.  

Gymnasiet var en riktig befrielse, där fick man lov att vara den man ville vara och 
framförallt estet. Heleneholmsgymnasiet var en dream come true för min musiksjäl. På 
min tid vägde antagningsproven tungt, om jag minns rätt tyngre än betygen, så jag 
kände mig stolt när jag blev antagen. Violinen var mitt huvudinstrument och jag spelade 
saxofon i skolans storband. Sången var ett biämne, men den började bli viktigare och 
viktigare för mig.  

På musikgymnasiet fick jag också pianolektioner och mötte så den fantastiska 
konsertpianisten Andrzej Ferber. Han var från Polen och hade absolut inga problem 
med att uttrycka sina åsikter eller känslor om någon eller någonting. När han fick höra 
mig sjunga för första gången sade han: Monika, du har guld i halsen, du måste sjunga! 
Han var den första någonsin som skrev en rekommendation till mig och det var tack 
vare honom jag sökte till Berklee College Of Music, en av de mest kända jazzskolorna i 
USA. Jag kom in där och det var det största lyftet och inspirationen ditintills.  

Bekräftelse på att jag går i rätt riktning med min sång kom precis innan jag skulle åka 
till USA. Det är intressant hur livet slussar från den ena pedagogen till den andra, från 
det ena viktiga mötet till det andra. 

3.2 Tankar under repetitionsarbetet 

De sex tema jag kom fram till i analysen fick rubrikerna Attityder, Självkänsla, 
Inspiration, Bandledaren, Skapandet och Stödet och bygger på de tankar som jag 
infångade under förberedandet av min konsert. De formerades i tre huvudgrupper med 
två undergrupper som är ett slags poler - jag och min omgivning. Attityder och 
Självkänsla handlar om mig i allmänhet, men också som musiker. Inspiration och 
Bandledaren handlar om vad som händer på scenen eller i repetitionsrummet. Skapandet 
och Stödet handlar om just skapandet, om detta att göra sin egen musik och att bygga 
sin karriär. Texterna kan ses som ett slags citat från mig själv. 
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3.2.1 Attityder och… 

Det värsta jag vet är att sjunga i kör. OK där ljög jag, jag tycker lika illa om det som att 
sitta och spela fiol i en orkester. Men jag vet varför jag är så allergisk mot körsjungande 
och orkesterspelande. Orkestern tröttnade jag på för att jag aldrig kunde få spela första 
violin. Jag skyller på orkesterledaren, hur utvecklande är det för en violinist att enbart 
spela andra violin? Varför skulle man känna att man inte är värdig att spela första 
violin? Kören var ett tvång ända sedan mellanstadiet; i min musikklass turnerade vi med 
vår kör i hela Sverige och pressen på oss var stor. Vår körledare kände att han alltid 
tävlade med Adolf Fredriks musikklass i Stockholm. Och ofta fick jag höra: sjung 
tystare, du skriker i mitt öra (jag hade ju en stark röst). Så minns jag det iallafall. Men i 
högstadiet blev det en fördel. Då lät det: Monika, sjung starkare så att jag kan höra min 
stämma! Något jag verkligen inte kände för någonsin var att spela violin i orkestrar. 
Men det var en erfarenhet som utvecklade mitt gehör. Tyvärr möttes jag många gånger 
av förstaviolinister som på ett eller annat sätt försökte trycka ner mig. Jag kände mig 
aldrig på topp tekniskt, men min känsla för melodi och uttryck var långt över de andras 
förmåga. Men i den klassiska världen är det inte det som räknas. En gång frågade min 
saxofonlärare mig - när vi hade en diskussion om klassisk musik: Monika, vem tror du 
får en hjärtattack först, en klassisk violinist eller en jazzmusiker? Och innan jag ens 
hann öppna munnen svarade han själv: Det är den klassiska violinisten – på grund av 
stressen över att alltid spela rätt. För oss jazzmusiker finns det inga felsteg, det heter 
improvisation.  

I jazzens värld har jag upplevt "Vad vill du lilla flicka” – attityden flera gånger, både i 
amatörstorband och med enskilda musiker. Jag har inte många vackra ord att säga om 
den sortens attityder. En musiker jag jobbade med kunde uttrycka att "det är bättre att 
sångerskor inte improviserar alls om de inte gör det bra och istället låter 
instrumentalister sköta det". När man får en sådan kommentar som ung sångerska och 
inte har självförtroende nog att säga: "hör du, musik ska spelas och sjungas efter hjärtat 
och inte efter någon regelbok, särskilt inte jazz”. Och att eftertraktade amerikanska 
musiker skulle inte få för sig att yttra sig på det viset, den tanken skulle aldrig slå dem. 

Jag är innerligt trött på musiker och producenter med dålig attityd, jag tycker verkligen 
illa om människor som av en eller flera anledningar tar glädjen ur musiken, det får inte 
förekomma. Musik ska spelas med glädje och kärlek, ingenting annat. Enligt mig så har 
bra musiker med bra självkänsla (oavsett proffesionella eller amatöter) sällan dåliga 
attityder, de är rakt på sak och har ingen anledning att föra en bakom ljuset eller försöka 
trycka ner en. 

3.2.2 …självkänsla 

Många har sagt till mig: ”Du är solist, du måste vässa armbågarna”.  Jo, men jag är 
människa också. Jag letar efter en professionell människa som kan vara mina vässade 
armbågar. Jag har under många år lyssnat på andras åsikter och försökt ta till mig allt, 
vare sig det var goda råd från min mor, syster eller från skivbolagschefen, managers och 
producenter. Men någonstans förlorade jag mig själv på vägen. 

Jag är inte blyg när jag sjunger, men jag är blyg när jag spelar fiol eller piano – för 
publik. Om jag tänker efter vad detta beror på så kan det vara de dåliga erfarenheterna 
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från orkestrarna jag spelade i; att jag inte fick känna att jag verkligen fick lov och kunde 
spela. Jag har alltid varit en nyfiken varelse, men jag tappar intresset fort om jag inte 
känner mig stimulerad. Säkerheten kommer nog med ålder och erfarenhet. Men när det 
kommer till konst - vilket allt skapande är - kan man nog aldrig vara riktigt säker. 

När mitt självförtroende utvecklades började jag skriva musik och låtar. För 
låtskrivande måste man ha någon form av uppbackning eller uppskattning. Hur lär man 
sig att lita på sig själv? Det vill jag lära mig. I många år trodde jag att det var min mor 
som puttade in mig i elden - på ett positivt sätt förstås - men jag märker mer och mer att 
jag bara kan skylla på mig själv. Jag är en blyg individ som hela tiden kämpar mot 
blygheten, och det är endast när jag utövar musik som jag inte känner mig blyg utan fri. 

3.2.3  Inspiration och... 

USA öppnade en ny värld för mig, Alla är så utåtriktade och öppna. Man må säga att 
amerikanerna är ytliga, men de lockade mig ur mitt skal och jag vågade vara den jag är, 
tro mera på mig själv. Jag var bara omringad av positiva människor och jag fick så fin 
kontakt med mina lärare. Jag har alltid dragits till melodier som får hjärtat att sticka lite, 
göra lite extra ont. Genren spelar ingen roll för mitt hjärta.  

Saxofonens klang och dess vackra yttre var det jag drogs till. Jag blev småkär varje 
gång jag hörde dess toner. Och jag ville kunna åstadkomma denna känsla. När 
saxofonen kom in i mitt liv, började jag lyssna mer på jazz, även vokaljazz. I rock- och 
pop har jag lyssnat mest på manliga röster, för de tilltalar mig mer. Men i jazzen fann 
jag riktiga hjältinnor: Ella Fitzgerald, Carmen McRae, Diana Krall och Doris Day. 
Förutom dessa fanns Chet Baker, Nat King Cole, Frank Sinatra, Dean Martin. Listan är 
lång! Jazzen var en värld av toner jag bara kunde försvinna i. Jazzmusiken vällde in i 
mitt liv. Saxofonen tog mig in i en annan värld som jag också fastnade i flera år, Salsan. 
Jag spelade saxofon och sjöng i ett salsaband samtidig som jag dansade mer och mer 
salsa. Salsan var som en drog för mig, jag älskade dess melodier och rytm, jag kan 
fortfarande inte stå till när jag hör musik från Latinamerika. Här kom min stora kärlek 
Ricky Martin in i mitt liv. Jag var nog den enda som egentligen lyssnade på hans röst 
och inte var helt tagen av hans yttre. En annan stor upptäckt för mig inom den genren 
var Marc Anthony, och tala om melankoliskt dynamiska röster, han är en av mina 
förebilder. 

Jag anser att musik ska komma naturligt, från hjärtat, eller till och med liksom från en 
annan planet, när man spelar. Jag upplever musik som bäst när den är utomjordisk, när 
man står på scen och spelar och det är precis som i berättelserna om när man ligger på 
operationsbordet, kliver ur sin kropp och ser sig själv liggande på operationsbordet: En 
"out of body" experience”. Det är det jag försöker uppnå när spelar eller sjunger, det är 
en fantastisk känsla. Men dit kommer jag inte om jag inte hamnar i ett särskilt lugn, en 
trygghet. Mitt mål är att hamna där varje gång jag uppträder, så att det inte enbart är 
publiken som njuter av det jag framför utan jag själv också. Då känns det rättvist på 
något sätt. 

Jag inspireras av styrka, starka manliga och kvinnliga röster. Jag har väldigt svårt att ta 
till mig något annat. Med detta menar jag inte att jag vill att någon ska skrika huvudet 
av mig, men jag vill bli berörd när jag lyssnar på musik. Och det är precis det jag vill 
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göra, beröra människor, med positiv och kraftfull energi framförallt genom min röst. 
För det finns inget stopp mellan min röst och min själ. Jag blir illa berörd av negativ 
musik, av samma anledning som jag har svårt att förstå skräckfilmer. Vi behöver mer 
kärlek och omtanke på denna jord, inte negativa krafter. 

3.2.4…bandledaren 

Jag skulle önska att jag vågade vara hårdare. Jag vet att människor uppfattar mig som en 
positiv, vänlig, stark och rolig person – men med ett sådant trevligt sätt har jag alltid 
haft svårt att vara en så kallad "bitch", mildare sagt en kallare, auktoritär person. 
Särskilt i min bandledarroll. 

Jag ger mig allt för lätt och lyssnar fortfarande för mycket på andras åsikter, särskilt när 
jag inte har en egen bestämd uppfattning om hur jag vill något ska låta. Och när jag vet 
det, vill jag hålla mig till det jag vill höra. 

Men jag går i rätt rikting, just nu jobbar jag med mitt första svenska pop/rock band och 
har hittat väldigt musikaliska, ambitiösa och roliga killar som jag trivs med. Men jag är 
fortfarande rädd för att komma dem för nära, att vara för "fjantig" med dem och för att 
de inte ska ta mig på allvar längre i repsituationen. 

Viktigt som bandledare är att 

• ha 100 % koll på vad du vill. 

• hitta musiker som 100 % är villiga att tolka det du söker - om du just då inte 
hittar rätt ord för eller har tagit reda på exakt vad du vill säga och uttryckt det 
rätt. 

• visa 100 % järnhand med kärlek. 

• hitta musiker som verkligen respekterar och uppskattar dig och din musik 
(annars kommer de aldrig att backa dig till 100 %). 

• berätta för dina bandmedlemmar om dina planer och tankar, annars riskerar du 
att de tappar intresset eller hittar sina egna uppfattningar om vad du och bandet 
vill.  

Jag har varit bandledare i många år, i flera olika konstellationer Det kan vara riktigt 
otacksamt, för man har allt ansvar administrativt, och musikerna "bara" hakar på och 
spelar. Jag hade ett band i Ungern som jag jobbade med i två år; det började bra men 
Konga spelaren i bandet, som egentligen hade det bekvämt, kom aldrig med förslag, 
hjälpte aldrig till med att boka bandet, hade lätt för att uttala sig om hur lite han tyckte 
hela bandet fick betalt, trots att han, när han en gång själv lyckades skrapa ihop en 
spelning till oss, sålde oss till halva det pris vi brukar spela för.  

Jag har aldrig varit den som har tagit den lätta vägen, särskilt inte när det gäller något 
jag brinner för. Jag har aldrig varit den som sagt att det är extra jobbigt att vara 
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bandledare och tjej samtidigt, men när jag analyserar situationerna jag hamnat i kan jag 
inte säga något annat. Jag har märkt att män, i en repetitionssituation, oftare vågar 
ifrågasätta en kvinna på ett nedsättande vis än om det hade varit en man. Men jag vill 
inte dra alla män över en kam för jag väljer ju trots allt att musicera med män och jag 
skulle aldrig byta bort dem de jag spelar med mot tjejer bara för att de är tjejer. Musiken 
ska komma först.  

3.2.5 Skapandet och… 

Att utöva musik har alltid varit naturligt för mig. Det har aldrig varit en fråga om jag 
ska eller inte ska spela musik. Melodier och texter dyker upp lite då och då i mitt huvud. 
En textrad mitt i natten, eller en melodislinga när jag åker buss. Så många låtar jag gick 
miste om när jag inte hade en diktafon! För när de försvinner så försvinner de. Lustigt 
nog kan samma melodislinga spöka i mitt huvud ett par månader senare och då är jag 
dum om jag inte lyckas komma ihåg den. Jag har aldrig tyckt om begränsningar, men 
gränser och regler behöver jag, dem trivs jag med, vad annars ska jag kämpa emot? 

Den första låten jag skrev var just en swinglåt, en väldigt mainstream sådan. I texten 
gömmer sig berättelsen om hur jag blev kär den första gången. Efter den första 
swinglåten kom en bossanova, Falling star. Eftersom jag inte hade stor erfarenhet av att 
skriva låttexter, började jag sväva ut och bli allt för melankolisk. Så jag knackade på 
min lillasysters dörr och sa: Erika kan du kolla igenom min låttext? Hon är fem år yngre 
än jag, men den enda jag egentligen litar på när det gäller låttexter. Hon är väldigt 
språkkunnig, har mycket spetsade öron och har en tendens att vara för "finspråklig" och 
använda "svåra" ord medan jag vill göra saker enkelt, rakt på sak. Tillsammans blir 
detta en bra balans i textskrivandet. Vi skriver inte alltid ihop - de flesta av mina texter 
skriver jag själv, men när vi väl arbetar ihop kommer vi alltid på något riktigt bra, och 
jag känner mig lyckligt lottad över att ha en syster att samarbeta med. 

3.2.6 …stödet 

Jag hade inte kommit så långt som jag har om jag inte haft stödet från min familj, 
särskilt min mamma - varje dag. Detta gäller också de lärare jag träffat på vägen. En 
musiker som medvetet eller omedvetet slussade mig vidare i att våga utöva jazz var 
trombonisten/sångaren Nisse Landgren som genom att tilldela mig ”Lovande Stjärna”-
stipendiet i Brantevik gjorde att jag senare vågade ta steget och skicka in min jazzskiva 
till Sandviken Big Band där jag fick ytterligare ett stipendium och fick sjunga med dem 
uppe i Sandvik. Oscar Stagnaro var en av mina ensemblelärare på Berklee och när jag 
flyttade tillbaka till Sverige blev han en god vän som alltid hör av sig när han är i 
Europa och spelar. Att jamma (spela med) och höra honom spela med världskända 
saxofonisten Paquito D’Rivera gav mig modet att inte bara drömma om mina mål utan 
också arbeta på att nå dem. Jag har haft många lärare, i skolan, i sång, i violin, i piano 
och jag vet hur en bra lärare ska vara. Jag har haft många dåliga och få, men väldigt bra 
lärare. De är lärare som inspirerar en, lyfter upp en men samtidigt kräver mycket. Det är 
en fin balansgång - men så viktig.  
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4. ”Vem skall jag lyssna på?” - förebilder och 
influenser 

När jag gick i högstadiet blev jag antagen som sångövningselev på Musikhögskolan i 
Malmö där jag fick en fin sångpedagogstuderande som hette Mia. Som hos alla 
sångpedagogstuderande kommer en handledare på besök lite då och då. Mias 
handledare var ganska auktoritär och utbrast under Mias sångövningar med mig: ”Du 
ska inte härma Mia. Du ska sjunga övningen med din röst!” Efter lektionen var jag arg 
och ledsen, men kommentaren bet sig fast, det började ringa en klocka i huvudet. Men 
hur skulle jag hitta min egen röst? Kan man hitta sig själv utan att titta på andra? Kan 
man bara öppna dörren till sitt eget inre och plocka fram det som finns där? Jag vet inte, 
men jag vet vad jag gjorde för att hitta min röst: Jag slutade lyssna på sångerskor. 
Istället började jag lyssna på och sjunga låtar för män. Jag trodde att det kunde vara ett 
sätt att hitta mig själv, min egen röst, mitt eget ”sound”. 

I detta kapitel skall jag därför använda samma metod. Jag skall undersöka om jag kan få 
perspektiv på mina egna tankar – de som jag presenterade i kapitel 3 – genom att lyssna 
på andra, läsa om andra. Kort sagt, genom en medveten genomgång av några av mina 
förebilder. Texten är utformad som mitt eget samtal med dessa förebilder och med en 
forskare som har skrivit om ett ämne som är högintressant för mig: detta att vara kvinna 
i en mycket manlig musikvärld, jazzen.  

Som tidigare nämnts separerar jag inte min genomgång av förebilder från min 
diskussion av dem. Min reaktion, min röst och min reflektion är med hela tiden.  

4.1. Rätt eller fel? 

Jag kan inte påstå att det är lätt att sjunga, behärska och tycka om många genrer. Särskilt 
inte när man är perfektionist och därför vill behandla varje genre med stor respekt. Det 
kräver mycket jobb. Vill jag till exempel lära mig att sjunga en Bossa Nova låt på 
portugisiska, så kommer jag att rådfråga en äkta brasilian eller lyssna på deras musik för 
att få rätt uttal. Det är viktigt för mig, och i mina öron så klingar musiken bäst så. 
Samma gäller när jag sjunger jazz, jag fördjupar mig i ursprunget och jag vill låta som 
en amerikan när jag sjunger jazz. Det är den känslan som passar mig bäst och för mig 
låter allra bäst. 

Som jag ser det finns det inga rätt eller fel. Det som någon gjort rätt kan vara helt fel för 
någon annan. Men det jag tycker är skönt är att se att det finns musiker som tänker 
likadant som jag och tampas med samma problem. Här kommer jag nu att berätta om 
några sådana artister som liksom jag brottas med att jobba med flera musikaliska genrer.   
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4.2. Sting och Bolton 

När jag sökte efter artister som kunde vara förebilder i att hantera flera genrer så hittade 
jag bara en kvinna som jag kommer att lyfta fram i ett senare kapitel.  Men bland de 
manliga är Sting en definitiv förebild för mig. Om honom visste jag redan att han skrev 
sin egen musik, att han är musiker, sångare och att han experimenterar med olika 
genrer.  

Förebild nummer två, som också följt mig länge, är Michael Bolton. Jag visste att han är 
en fantastisk sångare och att han sjungit opera tillsammans med Luciano Pavarotti, men 
jag visste inte innan jag började med detta projekt att han skriver låtar och att låten jag 
sjunger på konserten, How am I supposed to live without you, är hans egen. 

Sting 

Sting tar inte hänsyn till sin publik, han gör allt det han känner för att göra, och låter 
musiken styra honom. I en av mina favoritskivor med honom, Brand New Day, är den 
enda röda tråden genom de 10 igenomsnitt 5 minuter långa låtarna Stings röst. Jag kan 
tänka mig att många människor kan känna sig förvirrade av detta, men jag upplever att 
det ger mig rätt att göra detsamma.  

Allt är väldigt professionellt gjort med erkända musiker som Cheb Mami, Branford 
Marsalis, Stevie Wonder och Vinnie Colaiuta. Sting är inte bara sångare - man får inte 
glömma att han också är musiker, låtskrivare och textförfattare. När jag läser om honom 
så beskrivs han som en äventyrare, en risktagare. I en intervju (Amazon store, 2010) 
säger han: “I love to put myself in new situations. I'm not afraid to be a beginner.” 

Brand New Day har fått ett entusiastiskt mottagande av många: 

...Sting's most stylistically integrated album since 1987's 
NOTHING LIKE THE SUN. There's groovy Rai music, witty 
bossa novas, warm-hearted Bach revisions and independent 
country, plus a smashing finale... (Rolling Stone 99/10/14, s. 
122) 

…Sting employs eclectic shadings masterfully and always in the 
right places....BRAND NEW DAY is big of tune and smart of 
lyric to the power of 10. Given time, it could be your favorite 
Sting album ever. (Mojo 99/11, s. 108) 

Skivan blev min favorit just på grund av friheten Sting ger sig själv. Inga kreativa 
blockeringar här inte. Om jag skulle välja ut en låt från denna skiva som skiljer sig från 
allt annat han gjort så skulle det vara countrylåten Fill her up. Stilistiskt sett är den 
klockren och Sting smälter in i den fint. Även om jag inte har en särskild relation till 
just countrymusik så hjälper Sting mig att uppskatta den - för att han framför den. 
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Ett annat album jag tänkte lyfta fram är From the labyrinth. Här tolkar Sting John 
Dowland, engelsk ”låtskrivare” från sekelskiftet 1600. I en intervju säger Sting:   

I'm not a trained singer for this repertoire, but I'm hoping that I 
can bring some freshness to these songs that perhaps a more 
experienced singer wouldn't give [...] for me they are pop songs 
written around 1600 and I relate to them in that way; beautiful 
melodies, fantastic lyrics, and great accompaniments. (Byrne, 
2007) 

Efter att Sting hade släppt denna skiva uppstod ett ovanligt problem, inte för honom 
men för musikkritikerna. Med vems öron skulle detta verk bedömas? Erik Gibson, ägare 
av The Wallstreet Journal, hade svårt att bestämma sig för om tidskriftens klassiska 
kritiker eller rockskribent skulle göra jobbet? Till slut bestämde han sig för att hitta en 
skribet som känner till allt om Sting och bedömer honom som artist, inte som 
representant för en viss genre.  

När jag hörde denna intervju smålog jag för mig själv, jag hade ingen aning om att även 
stora artister tampas med de frågor jag ställer mig själv just nu. Jag tycker att högsta 
hönset på Wallstreet Journal gjorde helt rätt, för varför skulle en rock- eller en klassisk 
skribent skriva om skivan när det är Sting som gör den levande. Det som också kom 
fram under intervjun med Erik Gibson var att även klassiska musikkritiker gett denna 
skiva bra recensioner och fina placeringar på den tidens klassiska listor. 

Sting ger mig hopp och tilltro till att våga vara den jag är, lyssna mer på min egen 
intuition. Vara medveten om allt omkring mig men ändå gå min egen väg. Hans raka, 
tydliga och ärliga röst talar direkt till mig och det spelar ingen roll för mig vad han 
sjunger eller spelar, det är helt enkelt bra. Jag blir aldrig besviken. 

Bolton 

Michael Boltons röst har följt mig sedan jag var liten, de första låtarna jag hörde av 
honom var klassikerna Sitting on the dock of the bay och When a man loves a woman. 
När jag först hörde dem hade jag ingen aning om att han inte varit den första artisten 
som sjungit dem. Han gav dem en så stark och egen karaktär så för mig var de under 
flera års tid originalen. Sen växte jag upp och upptäckte Otis Redding och Percy Sledge, 
men Michaels versioner kommer att förbli mina original. 

Den rysk-judiske Michael Bolotin föddes 1954 i New Haven, Connecticut. Det inte 
många vet om honom är att han började sin sångkarriär i ett Heavy Metal Band som 
hette Blackjack som släppte två skivor i skiftet av 70- och 80-talet. Han ändrade sitt 
namn till Michael Bolton 1983 och började en helt ny karriär som gjorde honom känd 
(JHS och Amazon store, Bolton). 

Michael är inte bara sångare, utan har också skrivit många låtar för andra kända artister 
som Cher och Laura Bradigan. Det jag inte visste var innan jag började göra research 
var att min favoritlåt av Bolton How am I supposed to live without you ursprungligen är 
skriven för Laura Bradigan.  
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Det jag vill lyfta fram med Michael Bolton är hans otroliga styrka, röstomfång och 
känsla. Det finns inte ett tillfälle då jag inte ryser när jag hör honom sjunga. Jag hade 
chansen att höra honom sjunga live i Budapest 2008 och han var lika bra live som på sin 
skiva, kristallklar intonation och intensitet. Han behärskar både rocken och den 
klassiska musiken fint, vilket är väldigt ovanligt. Det han också lyckas med är att 
behålla sin egen röstkaraktär även i den klassiska musiken, man hör direkt att det är 
Bolton som sjunger. Till och med finsmakande klassiska kritiker håller med mig.  

Här är ett exempel när han sjunger Nessun Dorma ur Turandot: 

http://www.youtube.com/watch?v=fkrCMI2fXTo 

När Michael Bolton och Sting musicerar i genrer där de inte vanligtvis utövar uppfattar 
jag att de är väl förberedda och går inför det till hundra procent. Det finns inga tvivel 
om att de har gjort research och jobbat i flera timmar, veckor och månader. Det är just 
detta som gör att de är stora förebilder för mig. Deras frasering och uttryck i diverse 
genrer är oklanderliga. 

4.3. Bette Midler, en stark kvinnlig förebild 

She was doing everything: fifties greasball stuff, swing era 
nostalgia, current ballads. You could discern a great wit there 
[….] what she had was style. She was overwhelming. Bette is a 
multifaceted artist equally at home with the blues, ballads, rock 
and comedy. (Mair, 1995 s. 56) 

Det var Mair som för Atlantic Records ville skriva kontrakt med Bette Midler för att 
producera hennes skivor. Bolaget skulle få stort bry med att bestämma vilket fack hon 
skulle hamna i. Jag har själv upplevt samma sak. När jag arbetade i Ungern hade 
skivbolagen mycket svårt att sätta en stämpel på mig, just på grund av att jag var bra i 
flera genrer. Jag var med i Ungerska Idol 2005 och hamnade bland de topp 10. Media 
stämplade mig (utan att jag bett om det) som ”Jazzsångerskan från Sverige”. Detta 
försvårade min situation när jag hade möten med olika skivbolag. Även när jag 
presenterade mitt pop/rock material påstod de att det skulle vara svårt att ändra den 
image som ungerska TV2 hade gett på mig.  

Enligt Mair (1995) sade Bette Midler en gång: “I want to thank you all for being such a 
patient audience. I’m glad you’re having such a wonderful time. And to this band, I’d 
only like to say one thing, ‘Fuck you!’” (s. 54). Det är en rolig replik från en spelning 
med musiker som inte ansträngt sig att repetera innan. Detta har hänt mig ofta, musiker 
som antar ett jobb bara för pengarnas skull och är helt oengagerade av en eller annan 
anledning. Vid sådana tillfällen drar man som frontfiguren/sångerskan hela lasset, då 
man inte känner stödet av musikerna bakom sig.  

It didn’t faze me, ‘okay’; I’d think to myself, Go ahead, shut the 
door in my face! Be out for lunch! Hang up on me! I don’t care. 
I’ll be back! I was never intimidated by that sort of garbage, 
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cause I knew I was as good as anything else coming down the 
pike. I could sing. I could read lines. (s. 35) 

Det är just så här man måste bete sig i dagens läge om man inte redan är ”infödd”, med 
de rätta kontakterna. Man måste vara som en blodhund och strunta i sin stolthet. Detta 
är något jag kämpar med hela tiden. Jag blir inspirerad av Bette därför att hon aldrig gav 
upp. Hon gjorde verkligen allt hon kunde för att synas och höras. Det sägs att man inte 
får det man förtjänar utan det man förhandlar sig till. Brutalt tycker jag, men det ligger 
mycket sanning i denna lilla mening. 

4.4 Kvinna i fransk jazzvärld 

Marie Buscatto är en fransk forskare som gjort en etnografisk undersökning av den 
franska jazzvärlden. Det som är intressant är att hennes resultat inte skiljer sig mycket 
från mina egna erfarenheter av outtalade mans- och kvinnoroller i jazzen.   

Buscatto (2007) menar att manliga instrumentalister och kvinnliga sångerskor skiljs åt 
av genusspecifika uppfattningar av musik. Sångerskor vill framställa en melodisk, 
textorienterad tolkning av låtar, ofta ur standardrepertoaren, medan manliga 
instrumentalister med drömmar om att skapa egna låtar kopplar ihop kvinnliga 
sångerskor med kommersiell jazz - som de ser ner på.  

En annan sak som gör det svårare för kvinnliga sångerskor att känna sig hemma med de 
manliga musikerna är männens jargong, deras språk sinsemellan. Stereotypen om 
kvinnans roll i ett band, att hon bara ska se bra ut och övervinna publiken genom sin 
(enligt manliga musiker) naturliga erotiska fallenhet är en annan svårighet för kvinnor.  
Sångerskan blir aldrig en verklig del av jazzbandet eftersom hon alltid är en frontfigur. 

Buscatto tar också upp den offentliga spelningens problematik. De (manliga) musikerna 
är osynliga väsen på scen, medan sångerskan (enligt musikerna i forskarens rapport) 
med sin naturliga kvinnlighet förför publiken. Musikerna ser helt enkelt inte 
kommunikationen med publiken som något arbete, som ett utövat hantverk, utan som 
något som kommer naturligt – för kvinnor, och med en sexuell laddning. 

Man anser inte heller att rösten är ett instrument. Buscatto intervjuade en sångerska just 
om detta: ”Instrumentalister anser att rösten är naturlig och att den inte kräver arbete. 
Detta förklarar den gamla klichén om sångaren, man eller kvinna: de är inte musiker” 
(2007, s. 53). Personen som intervjuades är en professionell sångerska, spelar piano och 
är låtskrivare men betraktas ändå på detta sätt av sina medmusiker. Hennes skicklighet 
är osynlig för instrumentalister, eftersom hon uttrycker den genom sång, och sång är ju 
”naturligt” och alltså inget man kan utveckla… 

Sångerskor blir ofta kritiserade för otillräckligt röstomfång, det är så manliga 
instrumentalister ser på det extra arbete de måste göra för att transponera en låt så att 
den passar sångerskan. Faktum är att standardrepertoaren ofta är i fel tonart och 
sångerskor transponerar dessa låtar så som deras föregångare (Ella Fitzgerald, Sarah 
Vaugn, Carmen McCrae), men instrumentalister tolkar detta som bevis för att 
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sångerskan är inte tillräckligt kunnig eller bra. Detta gäller även om de får noterna 
färdigtransponerade. 

Man kan tydligt se att det finns många problem inom jazzvärlden. Jag har haft liknande 
erfarenheter under mina år som jazzsångerska, till exempel att inte våga improvisera 
framför mina medmusiker, därför att en dryg gitarrist säger (innan ens han gett mig 
chansen att visa vad jag kan framför hela bandet): ”Monika det är så skönt att du inte 
improviserar och låter instrumentalisterna sköta sitt jobb.” För en känslig tonåring som 
brinner för jazz och har allt för stor respekt för sina medmusiker och deras åsikter kan 
detta orsaka ett stort kliv bakåt i utvecklingen som sångerska och musiker. Om detta 
hade hänt idag så skulle jag sagt: ”Jag undrar om du sagt samma sak till Ella Fitzgerald 
och Bobby McFarin om de stod här framför dig.” 

Saken är den att jag är övertygad om att dålig attityd kommer från dålig självbild. Det 
spelar ingen roll om du spelar jazz eller jobbar på ICA. Professionella, ödmjuka och 
fantastiska musiker uttrycker sig inte på det viset, de har ingen anledning att försöka 
trycka ner en medmusiker, medvetet eller omedvetet. Enda sättet att bryta ner dessa 
illusioner är att stå på sig, våga och tro på sig själv; det är ingen annan som gör det åt 
dig. Detta är något jag ofta måste påpeka för mina sångelever, särskilt på gymnasiet. 
Det vågar inte och kommer därför i skymundan på ensemblelektionerna då de ska 
sjunga jazz. Man ska inte glömma att jazz en gång i tiden uppstod i dansband. Just 
precis dansband, populärmusik. Det var med bebopen som den blev mer och mer 
konstmusik. Men om man på vägen förlorar glädjen till musiken (detta gäller både 
sångerskor och instrumentalister) och börjar tillämpa en massa attityder tycker jag att 
man ska lägga ner och börja jobba med något helt annat istället.  

Däremot ser jag ofta sångerskor som tror att de inte behöver anstränga sig när det gäller 
transponering och att kunna något om musiken de sjunger. Jag kan förstå att många 
instrumentalister blir uppretade när en sångerska inte gör sitt jobb. Men det finns ingen 
anledning att ha en massa attityder och/eller dra alla över en kam. Jag säger verkligen 
inte att alla gitarrister är dryga och oförstående, tvärt om. Därför ska man välja rätt 
musiker att spela med, någon man trivs med och är avslappnad med. Så skapar man 
musik, en avslappnad musik inte där man känner sig stressad och underkastad. 
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5. ”Vad gör jag som musiker?” – konserten 
Reflektionerna i detta kapitel är uppsamlade under arbetet med min konsert. Här handlar 
det om musiken och om vad jag gör, inte så mycket om vem jag är. Efter en del som 
beskriver planeringen och förarbetet med konserten går jag in i detalj på konsertens låtar 
och reflektioner över dessa. Som i föregående kapitel består texten av citat från mig 
själv.  

5.1 Konserten 

Konserten ägde rum i Rosenbergssalen på Musikhögskolan i Malmö den nionde 
december 2010 klockan nitton. Föreställningen var i två delar och varade i sammanlagt 
en och en halv timme. Första delen av konserten var mer en akustisk saga och den andra 
en rockigare historia. 

Som tidigare nämnts illustrerar konsertens upplägg en sort tidslinje över när olika 
genrer trillade in i mitt liv. Jag började med ungerska tongångarna som sedan smyger 
sig i de latinska rytmerna och sedan bryter jag av helt med den vackra Wishing you were 
here again ur Fantomen av Operan. Jag avslutade första delen med min egen jazz. I 
pausen möblerade jag om den lite tyngre musiken, rocken och min egen rock/pop.  

Att musicera är inte bara konst, det är även en konst att ordna det praktiska kring 
musiken. När jag först tänkte på min konsert med alla genrer, tänkte jag inte på allt som 
måste göras. Jag tänkte snarare: "Så roligt och vilken utmaning jag ger mig själv att 
sjunga och framträda med all denna musik". Men sedan kom eftertanken. Och inte bara 
en. Den femte, eller sjätte, var: "Oj, jag måste ha fyra olika band på scenen och så måste 
jag hitta alla dessa fina musiker, organisera repetitionstider för alla, presentera musiken 
för dem, införskaffa all ljud/ljus som behövs för självaste konserten och allt detta själv - 
hjälp!” 

Jag blev lyckligt överraskad över hur lätt det var att hitta musiker som ville spela på min 
konsert och som tyckte att mitt koncept var spännande och roligt. Det som gjorde mig 
extra lycklig var att Kjell Edstrand, min pianolärare på Musikhögskolan och min 
handledare för detta arbete Hans Hellsten ställde upp och uppträdde med mig denna 
kväll. Att samordna repetitionstider för tjugoen personer förblev dock ett problem.   

Själva repsituationen kom naturligt. Jag hade förberett mig väl med de låtar som skulle 
vara med, jag visste att om jag inte var tydlig skulle det bli kaos, tiden var kort och vi 
hade mycket att göra. Men alla ställde upp med sin tid för mig och musiken, alla var 
lyhörda och positiva och det var aldrig några problem att hitta en samklang. Jag blev 
riktigt rörd flera gånger under denna process. Det är precis så jag vill musicera resten av 
mitt liv. 
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5.2 Låtar i olika genrer 

Det var viktigt för mig att göra konsertens låtar rättvisa både när det gäller genre och 
uttryck. Även om instrumenteringen inte var i sitt ”original” så var mitt mål att hålla 
mig inom genrens ramar, men ändå behålla mig själv, min röst och min person i 
framförandet. Nedan har jag valt ut en låt från varje genre jag framförde på konserten 
och bifogar länkar till de filmade delarna. 

5.2.1 Lullaby of Broadway  
Lullaby Of Broadway är en av de första jazzlåtar jag hörde som liten. Den fanns med på 
den första CD-skivan jag ägde, en Doris Day-skiva som jag lyssnade på dag och natt - 
jag kunde helt enkelt inte få nog av Doris Days klara och fina röst. Lullaby Of 
Broadway är en medium swinglåt som handlar om den alltid levande, musikfyllda 
stökiga Broadway. Min dröm att en dag själv leva där har inte blivit mindre idag. 

I Lullaby Of Broadway är det viktigt att behålla lättheten och ge sig hän i den mycket 
kompetenta kompgruppens sväng. Att vara ett med texten och utnyttja dess egen rytm är 
en stor hjälp och är något jag jobbar med mycket. Målet är att finna lättheten men 
behålla precisionen när jag framför den, och att leka med dynamiken är något jag tycker 
mycket om. I refrängen “Good night baby, good night the milk man’s on his way” finns 
det en naiv och underhållande ton som jag verkligen uppskattar.  

Lullaby Of Broadway blev precis som jag hade tänkt mig, lättsam med det rätta svänget 
och jag kände mig trygg i musikernas spel och uttryck. Melodin, fraseringen och texten 
kom ur mig obehindrad som rinnande vatten, skönt helt enkelt. 

Första låten på http://www.youtube.com/watch?v=L_yssbwNUBU 

5.2.2 Besame mucho 
Besame mucho har sjungits av många fina artister, men Cesaria Evoras version tilltalar 
mig mest. Jag tänker mig Cesaria som en barfota mormor som med sin enkelhet och 
med sin röst får mig att förnimma en vishet som ingen annan har. Låten i sig finns på 
flera språk, och jag kommer att framföra den på ungerska. 

Besame mucho kräver ett lugn och en inlevelse som fångar publiken direkt. Man måste 
vara ett med sina medmusiker. För att hamna i Cesarias anda kommer jag att ge mig hän 
till känslan av passion, verkligen suga på texten, inte släppa den förrän den är helt redo 
att lämna mina läppar. 

Jag valde att sjunga Besame Mucho på ungerska för det var den första versionen jag 
någonsin hörde av den och texten är underbar. Szeretlek én jöjj vissza hozzám, 
szeretném lázasan csókólni úrja a szád översätts på svenska till: Jag älskar dig, kom 
tillbaka till mig. Jag vill åter kyssa dina läppar febrigt. Úgy sír a nótám, nélküled 
borongos ösz van és nincs többé nyár. Min melodi gråter så, utan dig är hösten dyster 
och sommaren kommer aldrig mer. Jag levde mig in i texten som jag älskar att göra och 
jag njöt av varje sekund, dragspelet, pianot och kongan var pricken över i-et. 
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http://www.youtube.com/watch?v=L_yssbwNUBU vid 04.53  

5.2.3 Djelem djelem 
Djelem djelem kallas ofta Romernas Nationalsång och har på grund av romernas olika 
dialekter många namn. T ex. "Gyelem, Gyelem", "Dzelem, Dzelem","Dželem, Dželem", 
"Opré Roma" och "Romale Shavale". När jag spelade i min mammas “balkankvintett” 
hörde Djelem djelem till repertoaren så jag spelar den av ren nostalgi och för att dess 
melodivärld är kraftfull. 

Djelem djelem förväntar sig att jag ska sätta mitt liv på spel och sjunga den med varje 
del av min känslokropp. Den är inte tekniskt krävande, men varje ton säger något, som 
violinen jag tänker spela ska varje ton gråta annars gör jag inte rätt. Refrängen där 
texten är: “Aj aj Romale aj aj chavare” är varje “Aj” en tung börda, den känns verkligen 
tung när jag sjunger den, och detta framställer jag genom att hitta tyngden i kroppen, 
ofta genom att svikta lite på knäna och ha full balans ända ut i tåspetsarna. 

Denna låt blev så lyckad, jag var inte alls nervös över mitt fiolspel, ok lite, precis så att 
man har nerven med i spelet. Jag var nyfiken på vad publiken skulle tycka om den här 
typen av musik och det gladde mig att den gick hem och att jag fick med publiken. Jag 
kände mig hemma i musiken även om jag inte är en plågad själ. Det är fint att få lov att 
spela en sådan. 

http://www.youtube.com/watch?v=L_yssbwNUBU vid 07:39 

5.2.4 Holding out for a hero 
Holding ut for a hero kan jag bara inte låta bli att sjunga, den innehåller så mycket som 
gör mig glad. Först texten som handlar om det jag själv söker efter, en hjälte. Sedan ett 
ovanligt högt tempo för en pop/rock låt. Det ligger på 160 bpm och bara det gör att man 
får en extra kick. För det tredje krävs att man både är dynamisk och teatralisk och det 
tycker jag om att vara. Det kan bero på att originalet kommer från Musikalen Footloose 
men hittills har jag endast hört Bonnie Tyler sjunga den. 

Holding ut for a hero kräver min energi, min glädje och min längtan. Men jag vet att så 
fort jag hör de pumpande trummorna och elgitarren så är jag igång. Kulminationen i 
denna låt – och när jag själv sjunger hamnar i en slags euforitrans - är i uppgången 
innan sista refrängen. Den byggs upp av ett dimackord där man börjar med grundtonen, 
sen tersen, sen nästa ters, sen nästa ters och när sista terspålägget kommer så är det som 
en explosion! Det är min favoritdel i låten. 

Jag kunde inte ha varit i mer extas. Denna låt kommer att förbli en av mina absoluta 
favoriter och musikerna som delvis var musikproducentkursare och musiker från mitt 
nuvarande rockprojekt kunde inte ha gett låten mer liv. Adrenalinet i mig pumpade till 
tusan och jag kunde inte sluta le inombords och att vara galen och explosiv på scen. 

http://www.youtube.com/watch?v=L_yssbwNUBU vid 11:20 
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5.2.5 Wishing you were here again  
Jag är ingen musikalentusiast, har aldrig varit det. Men jag har två favoritmusikaler där 
både musiken och manuset är i harmoni. Den ena är Miss Saigon och den andra 
Phantom Of the Opera. Wishing you were here again kommer från Fantomen och är den 
låt Christine sjunger när hon åker till begravningsplatsen där hennes far ligger begravd. 
Den är så vacker, både text, melodi och instrumenteringen. Jag har väldigt svårt att hålla 
tårarna tillbaka när jag hör den. Den har samma effekt på mig som när jag hör Pavarotti 
sjunga Nessun Dorma. Utmaningen på konserten är bl.a. att hålla tårarna tillbaka. Blir 
svårt att sjunga den annars… 

Jag skrev ovan, i bakgrundskapitlet, att jag valde en gång att inte utveckla till fullo min 
klassiska röst. Det har inte hindrat mig att vilja sjunga operalikt. Tricket i Wishing you 
were here again är att behålla min egen röst men ändå använda rätt teknik för att kunna 
hantera musiken. Den kommer att kräva full kontroll, den är väldigt avslöjande, det går 
inte att gömma sina skavanker i denna genre. Samtidigt som jag kommer att ha 
fullkontroll kommer jag få utrymmet att använda och visa min fulla röst, det är knappt 
några färgningar här, som ett tåg i full fart kommer ljudet att kastas ur mig, en 
fantastiskt mäktig känsla. 

Här var jag minsann nervös, efter att ha sjungit och spelat fiol i romantisk, het och 
passionerand anda så var jag helt plötsligt tvungen att bli seriös. Det var en utmaning 
för vid detta laget var jag törstig och jag började känna av hela dagens stress. 
Undertiden jag sjöng var min hjärna igång med ett mantra: kom igen Monika du klarar 
detta, bit ihop. Det jag irriterar mig på nu är att jag inte bara kunde slappna av 
inombords och ge mig hän till den vackra låten. Det är också ett faktum att av alla 
kvällens låtar är det den jag har sjungit minst på, så den satt inte i benmärgen. 

http://www.youtube.com/watch?v=L_yssbwNUBU vid 15:40 

5.3 Egna låtar 

När det gäller mina egna låtar har jag aldrig analyserat dem, har bara låtit dem blomma 
ut av sig själva. Men jag har märkt att om jag inte medvetet hittar en röd tråd mellan 
dem kan jag inte spela dem alla under en konsert.  

5.3.1 Falling star 
Falling star är en av mina första jazzlåtar, det är en bossa nova som jag och min syster 
Erika skrivit tillsammans. Bossa novan är en jazzform med rytmer från Brasilien. 
Falling star håller sig inom bossa novans ramar, har en klar melankolisk melodi och 
handlar om förlorad kärlek. När jag sjunger denna låt låter jag texten styra mitt uttryck. 
Jag vill åstadkomma en intim känsla med Falling star, berätta den som en dramasaga, 
en önskan. 

Jag tycker verkligen om att sjunga denna låt. Jag förvånar mig alltid över att jag har 
skrivit den. Jag har sjungit den många gånger och jag kommer inte att tröttna på den, 
även på konserten fick jag en genuin magi och myskänsla över hela låten. Musikerna 
bidrog stort till att den blev så intim och vacker, en fin helhet. 
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http://www.youtube.com/watch?v=L_yssbwNUBU vid 18:40 

5.3.2 Don’t you try it  
Don’t you try it är en rock/pop låt som jag avslutade under detta projekt. Jag påbörjade 
den i sommar, men den ville inte bli klar. Den föddes ut en irritation och irritationen 
kom när jag märkte att en nära vän hade en massa åsikter om mitt liv. Så detta är en arg 
låt och jag presenterade den för mitt band och de la till arga gitarrer och trummor så att 
den började leva. Det som är underbar med elgitarren är att den på ett mystiskt vis 
väcker en viss djurisk känsla i mig, djurisk på så vis att den får mig att släppa en 
återhållsamhet man vill ha i en annan typ av musik, jag sjunger låten på ett helt annat 
vis om jag sitter själv vid pianot.  

Jag tycker om att få sjunga ut och visa vrede på scen, det fick jag göra. Detta var första 
gången jag och mitt band spelade framför publik och jag var nervös inför publikens 
mottagande av denna låt som var ”fresh out of the oven”. Samtidigt som det är kul att 
presentera någonting nytt man har skapat så är det alltid en liten ettrik röst som ska vara 
småorolig över om den är tillräckligt bra. Jag är glad över att jag är lite som en häst med 
skygglappar som gör sin sak för att sedan ta av dem och se/känna resultatet. Publiken 
verkade tycka om musiken och då är allt bra i världen. 

http://www.youtube.com/watch?v=L_yssbwNUBU vid 25:00 

Det är intressant hur en låt kan utvecklas. Min första inspelning av min popballad Show 
me hade inte en mellandel, den bestod av intro, vers, refräng, mellanspel, vers, refräng 
och outro. Det är versionen som finns på den skiva jag släppte i Ungern 2008. Men när 
jag tog den till mitt band så föreslog min gitarrist att jag skulle skriva ett stick för att 
lyfta den ytterligare ett steg. Jag tog åt mig av det han sa, gick hem och efter en timme 
så infann sig ett stick i låten.  

Han hade absolut rätt, det ska bli fint att framföra den i sin nya form på min konsert. 
Låten är så nära mitt hjärta, när jag skrev den kände jag en hopplöshet och en vädjan till 
det manliga släktet att våga visa sina känslor. Jag älskar verkligen hur musiken växer 
fram under låtens gång. Den börjar snällt och fint och sedan växer jag och bandet 
tillsammans i ett fint långt crescendo och slutet är en fulländad rockballad. 

5.4 Attityder, självkänsla och inspiration i praktiken – 
reflektioner över konserten 

Mina egna attityder blev en del av konsertutformningen. Jag gjorde mitt yttersta för att 
välja musiker som är begåvade, positiva och framförallt är minst lika passionerade över 
musik som jag själv är.  Den enda negativa attityden som jag stötte på var som jag inte 
ens skrivit om i mina tidigare tankar är prioriteringar, vilket jag gärna lägger till nu. 
Från början fick jag med mig 21 musiker som var positiva och sugna på projektet. En 
hoppade av för att han kände sig stressad, en annan för att vi inte hade börjat repetera - 
då tyckte han att det var ok att hoppa av. Den tredje kom på repetition men meddelade 
två dagar innan konserten att han har annat att göra den kvällen. Det intressanta i detta 
är att jag kände dessa tre killar minst eller inte alls av de 21 medverkande. Jag hade tur 
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med att de andra musikerna var så flexibla och vänliga att hoppa in för dessa som 
hoppade av. Om det hade handlat om sjukdomar så hade jag inte ens lagt en extra tanke 
på detta men det är prioriteringar, attityd och tillit. 

Jag behövde inte vässa armbågarna denna kväll, den handlade enbart om mig själv. Det 
jag däremot behövde var att lita på mig själv, och det gjorde jag och lyckades bättre än 
jag kunnat tänka mig. Det var en lång dag med riggning av scenen. Scenbelysningen 
gick sönder och i flera timmar var vaktmästaren och en studerande vid Musikhögskolan 
engagerade med att göra sitt bästa för att åtgärda situationen. Jag hann knappt vara 
nervös hela den dagen. Under eftermiddagen gick jag i någon sorts autopilot, jag var 
sönderstressad och trött och hörde knappt vad mina kollegor sa till mig. Det var helt 
enkelt kaos. Kaos in till den sekund att jag var omklädd och klev in på scen sjungandes 
Over The Rainbow a capella. När jag kom till mitt fiolspel i första numret med Kjell 
Edstrand var min vanliga nervositet inför fiolen bortblåst. Jag tolkar det som beroende 
på att jag antingen hade många saker att koncentrera mig på under konserten eller för att 
jag äntligen vuxit ifrån den. I nästa nummer, Djelem djelem, som finns på youtube:  

http://www.youtube.com/watch?v=L_yssbwNUBU 

var jag fortfarande oberörd över att jag stod och spelade violin, ingen nervositet. Det var 
väldigt befriande. Jag var avslappnad genom nästan hela konserten och det kändes som 
om varje sak jag gjorde kom naturligt och otvingat, förutom när jag sjöng Wishing You 
Were Somehow Here Again. Den krävde en extra uppmärksamhet från hela mitt väsen. 
Här var jag nervös, trött och uttorkad. Utöver dessa faktorer hade jag inte full tillit till 
mig själv, vilket jag borde ha haft för att i publikens öron (som jag fick höra i efterhand 
av en av mina goda vänner som själv är operasångerska och en kritisk sådan) borde 
framföra mer klassisk musik. Här tänkte jag helt enkelt för mycket istället för att bara ge 
mig hän åt musiken. På grund av detta hindrade jag mig själv från att njuta av 
musiken/låten som jag egentligen är komplett förälskad i. Detta var det jag kände 
inombords men det är inget som syns utåt när jag ser på konsertinspelningen 

Mina inspirationer genomsyrade både mitt framförande och konsertens innehåll. Jag 
valde flera låtar som gör ”ont” som till exempel den romska Djelem djelem och How 
Am I Supposed To Live Without You. 

Jag gjorde mitt yttersta för att anamma mina förebilders styrka, deras förmåga att beröra 
sin publik och speciellt Bette Midlers sätt att underhålla publiken på ett naturligt och 
oansträngt sätt. Humor med kärlek. Det fanns inget stopp mellan min röst och min själ 
denna konsert men jag lyckades tyvärr inte hamna i ”out of body experience”-stadiet 
under kvällen. Det tyckte jag var synd. Däremot fick jag en annan upplevelse istället 
som jag känner är mycket viktigare för mig, för att jag ska vilja och orka fortsätta med 
musik: Publikens enorma kärlek. Jag fick publikens totala kärlek när de märkte hur 
mycket jag bjuder på av mig själv som människa, musiker och sångerska. Så jag frågar 
mig själv, lyckades jag beröra publiken den kvällen? Om jag gör bedömningen utifrån 
applåderna och kommentarerna efter konserten är svaret ett definitivt ja och det finns 
inte många saker som är viktigare för mig än det. 

Jag var välplanerad och tydlig och när det väl kom till konserten kände jag att jag kunde 
slappna av och låta musiken och musikerna hamna i symbios med mig. Allt var en 
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helhet och bilden var klar. Jag är överlycklig att efter allt slit få ett sådan fint 
engagemang av mina medmusiker. Det var helt enkelt underbart att får lov att ha så 
många saker som hände under en och samma kväll. Jag var bandledare ”numero uno”, 
från att jag själv stod på scen till folkmusikens entré till jazz musikernas improviserande 
toner till pop/rocklåtarna jag älskar till mitt senaste projekt med egna pop/rocklåtar. Jag 
vacklade inte en enda sekund och det var som om en urkraft var med mig hela vägen. 
Jag kunde ha valt att göra en timmes konsert med en pianist eller en liten kompgrupp 
men icke sann icke. Inte heller denna gång valde jag den lätta vägen. Man kan fråga sig 
”Monika är du masochist?” Nej, bara passionerad. Musiken är där för mig att spela och 
sjunga. I skapande kapitlet skrev jag att jag inte tycker om begränsningar och på 
konserten visade jag det genom att ta ut svängarna ordentligt. Som jag berättar ovan 
öppnade jag konserten a capella. På liknande sätt avslutade jag konserten med ett 
suprise-nummer med mig sjungande vid pianot. ”Have yourself a merry little 
Christmas”.  

Jag har beskrivit att jag inte varit den människa jag är idag om inte jag hade haft stödet 
från min familj. Denna kväll var inget undantag och ovanpå detta hade jag ett kraftigt 
stöd från mina medmusiker och publiken. Jag väntade mig inte att så mycket folk skulle 
ta sig dit den kvällen, det snöade och det var flera konserter som pågick samtidigt i 
Malmö stad. Jag väntade mig verkligen inte heller en stående ovation efter mitt sista 
nummer. Det var då jag insåg på rikigt vad jag hade åstadkommit: de hade köpt mitt 
koncept och gett mig svar på mina frågor. Jag brast ut i tårar på scen när detta hände - 
något jag aldrig gör - det kom en våg av känslor som kraschade mot utmattade men 
lyckliga Monika Hoffman. 

http://www.youtube.com/watch?v=LQnXqpD_xf8 vid 25:25 

5.5 Sammanfattning 

Konserten filmades och detta gav mig ett fint minne samt möjlighet att reflektera över 
konserten i efterhand eftersom det inte fanns tid för mig att reflektera före eller under 
konserten. Konserten blev mycket lyckad på grund av: 

1. de underbara och hängivna musikerna som ställde upp för mig och musiken, 

2. att jag inte lät några stopp finnas mellan min röst och min själ, 

3. att jag vågade vara mig själv fullt ut i min roll som artist, som musiker och som 
låtskrivare. 

Analysen och reflektionerna över konserten visar på en bild av mig själv som:  

• Självsäker artist - självsäkerhet och positiv självbild kommer med ålder och 
erfarenhet. Det är jag helt säker på och jag är på god väg. 

• Avslappnad musiker – som inte ifrågasätter sin egen förmåga utan låter musiken 
flöda med glädje och passion. 
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• Framgångsrik låtskrivare – framgången här var just att låtarna accepterades av 
publiken. Mina jazzlåtar har jag framfört vid flera andra tillfällen och fått 
feedback för dem men för mina pop/rock låtar var det en premiär här i Sverige 
och det kändes tack och lov rätt. 

Denna studie har inneburit ett utforskande av mig själv som musiker. Jag började med 
att fråga mig hur jag skulle få ihop allting, vem jag är, vad jag ska lyssna på och vad jag 
gör. Studien har visat mig att jag kan integrera alla olika delar i mig själv som person 
och som agent i musiklivet  
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6. ”Vem skall jag bli som musiker?” - diskussion 
och sammanfattning 

I början av min uppsats ifrågasatte jag ordet lärande och ville hellre tala om byggande 
och skapande. Under projektets gång har jag emellertid gjort betydelsefulla insikter som 
jag ändå vill beskriva som lärande. Därför kommer jag här att använda ordet lärande för 
att beteckna dessa insikter. 

Vad har jag då lärt mig? Vem är jag som musiker? Vad gör jag som musiker? Vem skall 
jag lyssna på? Vad ska jag bli som musiker? 

Hjälper det att skriva? Hjälper det att medvetet koppla musiken till det egna livet? Och 
vad har jag lärt mig om genrebredd? Tänker jag annorlunda om det nu än innan 
projektet? Vad har jag lärt mig om musicerande, ensam och i grupp, om att vara 
kvinnlig musiker?   

Resultatet av detta projekt har gett svar på flera av dessa frågor och visat mig på att jag 
kan utveckla min professionella identitet bäst när jag är både artist, musiker och 
låtskrivare och kan integrera dessa delar till en helhet. Jag trivs i denna roll, även om 
den är krävande. 

6.1 Monika: en kompetent kameleont 

Jag har gått långt tillbaka i tiden, grävt djupt i mitt minne. Ju mer jag grävde ju mer 
märkte jag hur färgad jag är av min omgivning och av min längtan att finna min plats i 
den. Jag har blivit en kameleont, men med en säregen grundfärg: min röst. När jag 
tänker på alla genrer jag behärskar och älskar så dyker faktiskt tvivlet upp igen: får jag 
verkligen göra all denna musik?  

Jag tror att jag kommer att få leva med det tvivlet. Det är förmodligen priset för att 
jobba med flera genrer. Men när jag tittar på de tankar jag uttryckt i det här arbetet 
upptäcker jag en sak.  

Det finns en utveckling i mina reflektioner. I Vem är jag-kapitlet (kapitel 3) ordnade 
tankarna sig själva i tre grupper. Den första, Attityder och självkänsla, handlar om 
andras inställning till mig och min egen uppfattning om mig själv. Den andra, 
Inspiration och bandledaren, handlar om att stå på scenen, och den tredje, Skapandet 
och stödet, om att göra musik, min egen musik. Men i varje grupp finns ju två 
undergrupper, och de handlar tydligt om mig själv, respektive “de andra”. De andra kan 
vara familj, musiker eller skivbolagschefer, och de är ju alla dessa som jag inte alltid vet 
om jag skall lyssna på. Säger de något som jag bör ta till mig? Skall jag göra motstånd? 
Behöver jag dem? Det verkar inte som om jag kommer underfund med hur jag skall 
göra i Vem är jag-kapitlet. Men åtminstone ser jag vad jag tänker på, i vilka banor mina 
tankar rör sig. 
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Men när jag läser igenom kapitel 5, ”Vad gör jag som musiker?”, som handlar om den 
musik jag framför eller skapar, ser jag att jag ger ett säkrare intryck. Pendlandet mellan 
att vilja något själv och att bry sig eller inte om vad andra tycker är mindre. Är det 
musicerandet som löser upp problemen? Eller åtminstone gör dem mindre? Det verkar 
som om jag litar på min egen röst när det handlar om själva musiken, vad jag skall göra 
där. Och i kapitel 4 om mina förebilder ser jag nu att jag inte ens är rädd för att jämföra 
mig med de största. Det låter lite övermodigt kanske. Vad jag menar är att jag inte är 
rädd för att faktiskt lyssna till dem och att spegla mina erfarenheter i deras.  

Jag är en kameleont, men jag känner att jag är en kompetent kameleont. Jag vet att jag 
har en säregen grundfärg och att det är min egen röst. Kameleonten behöver de andra, 
vad är en kameleont utan en omgivning som påverkar den? Det är OK att lyssna på 
familj, medmusiker och andra. Min egen röst gör säkert de andras åsikter till något jag 
kan växa på.  

Som musiker, låtskrivare och artist tampas jag varje dag med frågor, jag utmanar mig 
själv hela tiden. Detta behöver jag för att utvecklas vidare och skapa någonting nytt. 

6.2 Kvinnan och viljan 

Min mamma var min första förebild. Hennes kärlek och styrka har format mig till den 
självsäkra kvinnan jag är idag. När jag vacklar säger hon mig att jag aldrig ska glömma 
vad jag är värd och att jag inte ska låta de som behöver energi att ta min. Jag kan enbart 
önska att jag blir lika stark som henne, det lustiga är att idag kan jag vara den som säger 
till henne att inte låta individer att nära sig på hennes glöd.  

Mamma har alltid stöttat mig i alla val jag gjort. Mamma är klassisk musiker och kände 
inte till vare sig jazzvärlden eller popvärlden men hon gav mig alla möjligheter till att 
utforska dem och genom mig har en helt ny värld öppnats för henne också vilket jag 
tycker är fint, att jag kan ge henne någonting. Jag har listat ut vart min drivkraft 
kommer ifrån, den kommer av att jag vill göra min mamma stolt i det jag gör. Genom 
det kommer jag också att vara stolt över mig själv. 

Det har varit en omtumlande resa in i mig själv. Jag tycker fortfarande att det är svårt att 
vara kvinna och vilja mycket. Jag känner verkligen att jag behöver kunna väldigt 
mycket för att lyckas, jag vågar nog påstå att jag måste kunna mer än en man. Det enda 
som gynnar mig är att jag är en nyfiken person och tycker om utmaningar och har 
framförallt ett ovärderligt stöd hemifrån. Det jag lärt mig av mina förebilder är att jag 
måste stå på mig och våga lita på min talang och mina styrkor hur mycket motstånd jag 
än får.  

Jag har vuxit med min forskning, det är mycket som hänt under mitt projekt. Jag märkte 
mer och mer vem jag kan lita på och vem jag kan jobba med, särskilt när det gäller 
musikerna jag valde till min examenskonsert. Jag vågar påstå att jag hittat de rätta 
musikerna jag kan gå vidare och jobba med när det gäller mina egna pop/rock låtar. De 
är lyhörda, positiva och ställer upp för mig till hundra procent. Jag har haft många band 
under åren och både bra och dåliga erfarenheter, det återstår bara att se hur länge det 
håller.  
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Under forskningen har jag lärt mig att om jag inte är väl förberedd inför en repetition 
(eftersom jag är bandledaren) så kan inte mina medmusiker veta vad jag vill. Men det 
lustiga med alla dessa fina killar är att de ändå fångar upp det jag tänkt med min låt och 
de försöker inte köra över mina idéer utan kommer med konstruktiva förslag och det är 
precis så jag alltid velat jobba. 

Kanske har Buscatto (2007) inte helt rätt, åtminstone vad gäller mig. Jag kan vara 
sångerska och samtidigt vara bandledare. Jag får improvisera och komponera. Så länge 
jag är oerhört väl förberedd.  

Jag ser också att även om jag tycker att det är svårt att vara kvinna och musiker väljer 
jag att nästan uteslutande jobba med män. Varför det? Vet inte helt. Vet bara att 
Buscattos analys kanske inte behöver handla om min karriär, och att jag faktiskt gillar 
att jobba med killar - och tjejer! 

6.3 Att ta sig fram i musiklivet 

I dagens skivindustri är trenden att man gör allting själv, skivbolag vågar inte satsa 
pengar i en artist de inte redan vet har ett stort följe. Det försvårar för många fina 
musiker och artister som inte har en säck med pengar gömd någonstans. För att kunna 
lyckas ska man skriva sina låtar själv (det är det enda sättet man kan få tillbaka sina 
investerade pengar), spela in hela skivan själv (betala musiker, inspelningstid, mixning, 
mastring), trycka skivan själv och hitta en bra distributör (både elektroniskt och i 
affärerna).  

Så är villkoren. Det enda positiva är att det inte finns någon översittare som säger hur 
och vad du ska göra, vilken musik du ska göra osv. För mig är det viktigt att ha fria 
tyglar men att jag behåller en röd tråd i det jag gör och att jag separerar min jazz från 
min pop/rock. Den som tycker om jazz kommer att välja mina jazzplattor och de som 
tycker om min pop/rock musik kommer att lyssna på det. Jag vill inte och kan inte 
begränsa mig, det finns ingen anledning för det.  

I projektet har jag upptäckt att det är OK att lyssna på medmusiker, på förebilder, på alla 
som kan tänkas tycka något om mig. Jag behöver inte ”stänga av”. Att vara i musiklivet 
innebär att jobba med många. Och många av dem har något att säga. Men jag måste 
lyssna på alla andra som del i ett inre samtal med min egen röst. Den får inte försvinna. 
Det är också den som är min länk mellan alla de genrer jag jobbar med. Här kommer 
reflektionen in. Med dess hjälp blir det faktiskt lättare att ta in vad ”de andra” säger, och 
göra något bra av det, bestämma mig för om jag skall ta in det, anpassa det, eller bara 
ignorera. 

Det är alltså min egen röst, både den inre och den yttre, både mitt tänkande och mitt 
sjungande, som gör att jag kan – och får – vara verksam i flera genrer. Det är också den 
som gör att jag kan lyssna på andra utan att gå sönder – utan istället utvecklas. 

Detta innebär både en personlig musikalisk utveckling och en utveckling av de stilar 
och genrer där jag är verksam.  
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6.4 …undervisning 

När jag är ute och arbetar på gymnasier och har lektion med mina sångelever slår det 
mig ofta hur mycket kärlek och positiv energi de behöver. De är hungriga efter 
information; idag räcker det inte att bara stå och sjunga rakt upp och ner. 
Medvetenheten måste höjas genom samtal, lyssnande och görande, allt detta med 
glädje. Om vi tar bort någon av dessa aspekter får vi inte en varaktig framgång. Att jag 
är både musiker, artist och låtskrivare gör att jag ser en större bild och ger mig 
möjligheten att presentera mina erfarenheter, vilket blir en tillgång för eleverna. Jag ska 
i framtiden göra mitt yttersta för att mina sång-, ensemble- och låtskrivarelever ska ta 
det de gör med glädje och bygga upp deras självförtroende genom att få dem att 
experimentera och praktisera så mycket som möjligt så att de känner sig trygga i sitt 
hantverk.  
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7. Slutord och förslag till fortsatta projekt 
Efter att ha avslutat detta arbete inser jag hur viktigt det är för ungdomar idag att få 
mycket stöd och visdom tidigt för en snabb utveckling. Jag planerar att göra en fortsatt 
forskningsstudie av hur jag kan delge mig mina personliga erfarenheter till unga 
musikutövare, blivande artister och låtskrivare. Ungdomar är mottagliga för både 
positiva och negativa krafter och jag vill gärna göra mitt yttersta för att hjälpa dem att 
bli medvetna om att de kan hantera det negativa med det positiva - få dem att våga 
snabbare än vad jag själv gjorde utan att bli lika modfällda.  

Jag har många visioner och drömmar. En av dem är att spela in en storbandskiva med 
egenskriven musik, en annan att jobba med mina favoritmusiker och inspirationer i 
världen, människor jag verkligen se upp till. Jag ser också framemot flera år av 
låtskrivande då jag verkligen bara ska låta melodier och texter hitta mig. Jag kommer 
inte att inrikta mig mot en viss genre. Kommer en jazzlåt, så låter jag den komma, 
kommer det en rocklåt, så välkomnar jag den med. Det jag vill att jag ska lyckas med 
här i livet, är att njuta av det jag gör, vad än det må vara.  
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