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”Jag är inget  
stenansikte 
utan hjärta”

LAILA BAGGE WAHLGREN:

I varje nummer lyfter vi fram inspirerande 
kvinnor. Den här gången får vi möta  
musikkarriäristan Laila Bagge Wahlgren.
Av Emilie Cederquist Foto Mattias Wenblad Hår och makeup Åsa Elmgren

dag är Laila Bagge Wahlgren en 
av Sveriges mest framgångsrika 
kvinnor. Men vägen dit har varit 

lång och snårig och hon har fått se dröm 
efter dröm gå i kras. 

– Jag har misslyckats, jag har fått nej 
många gånger och folk har stått och 
fnissat och sagt ”du är inte bra, du kan 
inte det här”. Jag har fått tänka utanför 
ramarna; ”hur ska jag nå de här  
personerna och få dem att fokusera just 
på mig”. Jag har alltid vågat ta chanser 
och varit lite galen och tagit kontakt  
på ett annorlunda sätt. Det värsta du 
kan få är en utskällning och ett nej  
men det är inte så farligt. Jag har levt 
efter !loso!n: Vad gör det om man 
misslyckas? 

Laila har alltid varit väldigt mål-
medveten, men redan som tolvåring 
!ck hon sitt första bakslag.

– Jag hade bestämt mig för att bli 
balettdansös. Jag sökte in till Malmö 
Stadsteater och tog det på största allvar. 
Det tog stopp vid läkarundersökningen 
för mina vrister var för låga. De sa att 
jag aldrig skulle bli någon ballerina i  
tåspetsskor och jag minns hur besviken 
jag var. Jag vevade ner rutan på bilen 
när mamma körde hem igen och  
kastade ut skorna på motorvägen.

Det var där och då som Laila  
bestämde sig för att satsa på musiken. 
Hon insåg snabbt att framtiden inte 
fanns i lilla Löddeköpinge i Skåne där 
hon växte upp och efter gymnasiet tog 

hon sig till Stockholm för att få in en 
fot i musikbranschen. 

– Jag hade inga kontakter och ingen-
stans att bo. Alla var så himla otrevliga, 
om jag frågade var ett ställe låg sa 
busschauffören ”köp en karta”. Jag gick 
till Arbetsförmedlingen men !ck ingen 
hjälp där. Jag kände mig som den mest 
ensamma personen i hela världen och 
undrade hur jag skulle ta mig ur det 
och få ett jobb.
Hur gjorde du?

– Jag tänkte att om ingen är beredd 
att ge mig ett jobb eller satsa på mig 
för att jag inte har något CV, då måste 
jag !xa mina jobb själv. Jag startade 
mitt första bolag och har aldrig varit 
anställd, för ingen har gett mig något 
någonsin. Jag satte ihop tjejgruppen Joy 
och ringde runt till företag och !ck in 
gig på företagsevent som vi kunde leva 
på. Man kan inte vänta på att någon ska 
knacka på dörren, man måste !xa sina 
egna arbetstillfällen. 

Under tiden med Joy träffade Laila 
sin blivande make och kollega Anders 

Bagge. De bestämde sig för att inte 
jobba ihop, men det slutade med att de 
ändå skrev låtar tillsammans och med 
hjälp av en av låtarna !ck Laila ett eget 
skivkontrakt och sålde så småningom 
98 000 skivor i Japan.

– Det var helt fantastiskt. Vi åkte på 
turné och vi var gifta då, Anders och 
jag, men jag var tvungen att ta av mig 
vigselringen, för jag !ck inte berätta 
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det för mitt skivbolag. Och Anders 
var ju med hela tiden så vi ! ck frågor i 
intervjuer ”har det aldrig funnits någon 
attraktion mellan er?” och jag ! ck 
sitta och blåljuga. Tills det kom fram 
till slut, när de såg att vi bara hade ett 
hotellrum, haha.
Och en dag ringde det legendariska 

skivbolaget Motown och signade dig.

– Ja, men det gick ju tyvärr inte så 
bra, haha. Det var då skivbranschen 
började förändras och chefen på 
Motown ! ck sparken, så det var ingen 
som höll i mitt projekt. Jag skulle 
precis börja och sedan total" oppade 
det. Då satte jag mig ner och gjorde en 
rannsakning och insåg att jag inte är 
så jädra bra på att sjunga. Jag är bättre 
på allt det där bakom kulisserna, att ta 
hand om andra artister.
Hur kändes det att ge upp din egen 

artistkarriär?

– Det är klart att det gjorde ont, det 
gjorde jätteont. Men någon gång måste 
man se sig själv i spegeln och våga vara 
kritisk. Man kan inte springa efter en 
dröm som man inte är menad för, alla 
kan inte vara artister. När jag väl 
sadlade om till manager insåg jag att 
det var min rätta plats. 
Hur kändes det då?

– Det var så skönt, jag slapp må 
dåligt. Varje gång jag ställde mig på en 
scen mådde jag dåligt för innerst inne 
visste jag att jag inte var tillräckligt 
bra. Jag hade lika väl kunnat välja att 

Tips till dig som vill 
in i musikbranschen
1. Tänk utanför ramarna. Även om folk har sagt ”vi jobbar inte så”, varför kan man inte göra något nytt då? Skivbolagen har alltid jobbat på samma sätt, det kanske är dags att hitta ett nytt sätt att sälja skivor på.
2. Sätt upp ett mål. Jag har alltid varit väldigt målmedveten och för mig har det varit otroligt viktigt att ha delmål. Om de delmålen sedan ändras är det en annan sak. 
3. Kom på ett bra koncept. Sälj din skiva genom konceptet och skaffa dig en publik först. Om de inser att du har en stor publik så kommer skivbolagen automatiskt att komma till dig. 
4. Jobba gratis. Var framåt för att de ska se hur oumbärlig du är, visa hur mycket du vill det här. Då får du kanske jobbet eller så är du den första de ringer när något blir ledigt. 
5. Var inte rädd för att misslyckas. Sitt längst fram i förarsätet och bestäm över ditt eget öde. Kraschar du så är det bara att ställa dig upp igen och borsta bort det.
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