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Sammanfattning 

Detta är en studie av den sociala kulturen och arbetssättet hos ett specifikt rockband. Studien 
har utförts med element av etnografisk forskningsmetod och ger läsaren en bild av hur det kan 
se ut och kännas att delta i en rockturné i Europa. Resultatet ger en inblick i det vardagliga 
livet och den mellanmänskliga interaktionen hos deltagarna i turnén, samt författarens egna 
tankar kring arbetet med att utföra studien. 
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1 Inledning och bakgrund 

”Såhär minns jag fisken: 
 
Det var våren 2004 och vi var ute på vår första europaturné och hade så långt bara hunnit göra 
ett gig i Flensburg. Dagen efter hade vi "day off" och var bjudna hem till vår dåvarande 
bokare, Ingo som vid den tidpunkten bodde i Bielefeld. Vi hade en trevlig dag, var på utflykt, 
åt middag, drack öl osv. osv. Redan från turnéstarten hade Oskar, vår dåvarande sångare hela 
tiden uttryckt att vi "skulle skärpa oss" och "bete oss" när vi var på olika ställen. De flesta av 
oss inklusive Oskar själv tog ganska lätt på detta eftersom vi var ganska "städade" i vårt 
uppförande, och det var väl mest menat som en jargong eller skämt med visst sanningsinnehåll 
från Oskars sida.  
Hursom så vaknar vi upp dagen därpå hemma hos Ingo och ska göra oss redo för avfärd mot 
nästa gig i Oschersleben. Alla är lite morgontrötta och börjar packa ihop sina grejor. Kg kliver 
ut på Ingos balkong och tar en öl i solskenet och Oskar pikar direkt högljutt att - "Jaha, Kg 
korkar upp för dagen, jaja...". Martin som var med som road manager på den turnén suckar åt 
Oskars kommentar och följer Kg’s exempel och går ut på balkongen och tar en öl och en 
cigarett. Oskar uttrycker nu med mer klagan och frustration i rösten:   
-"Kom igen nu grabbar, ni kan inte bete hursomhelst, stå och öla på hans balkong såhär på 
morgonen" 
Martin får nog: 
- "Oskar för i helvete... HÅLL KÄFTEN, SLAPPNA AV OCH VÅGA ROCKA I EUROPA!" 
Oskar blir lite paff och tystnar, det tar ju tid att smälta ett sånt legendariskt citat. 
 
Hör av dig om du har fler frågor på hur man rockar i Europa. 
/ Mr. Riffer”[sic!]1 

 
 
Bakom fasaden av förstärkarlådor, strålkastare och scenrök finns en grupp människor som 
lever, umgås och skapar tillsammans. Precis som i en familj, ett arbetslag eller en nära 
vänkrets, bildas en unik gruppdynamik, ett eget språk och ett arbetssätt för att sköta de dagliga 
sysslorna. Denna studie vill berätta historien om ett specifikt rockband på turné. Den ska inte 
ses som allmängiltig – tvärtom, som en unik och mycket liten pusselbit i ett gigantiskt pussel. 
Varje band har sin egen historia, men det som alla band har gemensamt är det sociala 
sammanhanget – det uppstår vare sig man vill det eller inte. Genom att vara medvetna om 
varandras känslor, behov och sätt att uttrycka sig, tror jag att vi kan hitta en rakare väg till den 
musik som otåligt väntar på att bli förkroppsligad. 

                                                
1 Eriksson, Samir; basist i Siena Root. E-post 2014-02-08. 
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1.1 Bakgrund 

De senaste åren har jag ofta kommit på mig själv med att fundera kring relationer, 
gruppdynamik och sociala kulturer i de band jag ingår i och samarbetar med, samt hur dessa 
parametrar påverkar den musikaliska processen. I ett långsiktigt samarbete mellan en grupp 
musiker utvecklas ett sammanhang där de inblandade kontinuerligt påverkas av och speglas i 
varandra, både på ett socialt och musikaliskt plan. Sven Åberg beskriver detta 
mellanmänskliga fenomen i boken Spegling: vana, minne och analogiskt tänkande, som en 
slags resonans:  
 

Tendensen att upprepa det man ser, på samma sätt som en gäspning eller ett skratt 
kan smitta, moduleras av den urskillning som avgör om spegelneuronens kodning 
av en handling verkligen leder till ett konkret utförande av handlingen, eller om 
den stannar i fantasin. Vi behöver kunna dosera i vilken grad vi låter andra 
människor få resonans i oss själva. En mästare/lärling-relation, eller en musikalisk 
samspelssituation, utgår från att man gör sig öppen för den resonans som kan 
uppstå ur det som kommer utifrån, antingen det handlar om en elev, en lärare, en 
medmusiker, eller stycket man valt att spela.2 

Åberg utgår från en annan typ av musikaliskt samarbete än denna studie, nämligen den mellan 
lärare och elev. Gemensamt för båda situationerna är den spegling och resonans som uppstår, 
oavsett om det är lärare och elev eller bandmedlemmar som arbetar tillsammans och lär sig av 
varandra. Den kultur som uppstår i ett band tar sig uttryck i såväl medlemmarnas ytliga 
attribut (t.ex. klädstil och frisyrer) som i deras inre tankar och känslor inför sig själva, 
gruppen och musiken. I frånvaron av en lärare har bandet vanligtvis andra förebilder, t.ex. 
andra band och artister. I ett rockband skapas ofta en intern och utpräglad jargong och humor, 
såväl som en inbördes rollindelning som kan variera i olika situationer. En medlem kanske är 
mer drivande i den musikaliska processen, medan en annan tar mer ansvar för logistiken kring 
repetitioner, konserter och skivproduktioner. Både den sociala resonansen och de enskilda 
medlemmarnas roller har stor betydelse för hur bandet utvecklas som grupp. Min erfarenhet 
säger att det är avgörande för bandets utveckling att hitta en gynnsam balans mellan enigheten 
kring vad man vill uttrycka och hur, och individernas upplevda egna sociala och konstnärliga 
utrymme. Om medlemmarna känner sig alltför styrda eller låsta av bandets gemensamma bild 
av målet och hur det ska uppnås, kan det bli lika kontraproduktivt som i det fall då denna bild 
saknas eller ser helt olika ut för de inblandade. 

                                                
2 Åberg, 2011, s. 79. 
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1.1.1 Min bakgrund som musiker 

Vid åtta års ålder startade jag och några skolkamrater vårt första rockband och sedan dess har 
det varit en självklar aktivitet att spela i (minst) ett band. Med tiden har detta intresse 
fördjupats och ambitionsnivån har stadigt ökat för varje nytt band jag anslutit till. Under 
högstadie- och gymnasieåren deltog jag med olika grupper i tävlingar och talangjakter, och 
ytterligare några år senare, 2009, vann mitt band Caveman Blues Rockkarusellens första 
riksfinal. Drömmarna om turnéer och skivinspelningar verkade plötsligt inte längre lika 
avlägsna. Målet, att kunna leva på musiken, blev tydligare liksom idéerna av hur att uppnå 
det.  

1.1.2 Min bakgrund som forskare 

Jag har aldrig tidigare ägnat mig åt etnografiska fältstudier eller intervjuarbete, men är 
däremot mycket intresserad av dylika forskningsprocesser. Utgångspunkterna för att 
genomföra studien grundar sig i mina egna intresseområden och idéer snarare än i 
vetenskapen och jag kommer efter bästa förmåga att redogöra för hur jag har tänkt. Eftersom 
jag inte har några tidigare erfarenheter av liknande forskning blev denna studie en omfattande 
läroprocess och resultatet bör också betraktas i det ljuset.  

1.1.3 Siena Root 

Mitt samarbete med Siena Root inleddes hösten 2011. De sökte vid den tiden efter en 
hammondorganist för medverkan som gästmusiker på turnéer, och fick tips om mig via en 
gemensam kontakt. Bandet har existerat sedan slutet på 90-talet och har släppt fem album. De 
beskriver själva sin stil som ”dynamic root rock”, och har sina förebilder i 60- och 70-talets 
rockgiganter såsom Led Zeppelin, Deep Purple och Black Sabbath. Ett genomgående tema i 
Siena Root är användandet av analog musikutrustning för såväl inspelning som 
liveuppträdanden, detta för att sound- och utseendemässigt komma nära den aktuella genrens 
stilidiom. Skivorna spelas in på rullband och släpps på vinyl, och vid turnéer används stora 
rörförstärkare, trummor och riktig hammondorgel. Konstellationen Siena Root har sett olika 
ut under åren. De har ett omfattande samarbete med gästmusiker, såsom jag själv, några olika 
sångare samt en handfull andra musiker med olika instrument. På turnén under vilken denna 
studie delvis äger rum utgörs grunden av en trio med gitarr, bas och trummor. Som 
gästmusiker tillkommer jag själv på keyboards, samt en sångare. Vidare deltar i turnén även 
en ljudtekniker och en försäljare av bandets produkter (merchandise). Så som jag uppfattar det 
har bandet genom åren kommit fram till att detta är ett väl fungerande format på 
turnésällskap. 

Att jag har valt att studera just Siena Root beror på en rad olika saker. Dels var det helt enkelt 
ett bra sätt att kombinera studierna med turnerande under höst- och vårterminerna. En annan 
fördel var att jag vid tidpunkten för studien hade en etablerad roll som gästmusiker i bandet, 
till skillnad från att vara en fast medlem. Eftersom bandet arbetat många år ihop innan jag 
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kom in i bilden, hade det hunnit bildas en speciell kultur och gruppdynamik som jag både 
kunde delta i och betrakta utifrån mitt perspektiv. Slutligen har det varit avgörande att 
medlemmarna i bandet från början varit positivt inställda till att delta i denna studie. 

1.1.4 Tidigare forskning 

Det finns hyllmeter med litteratur om de stora rockgiganterna i form av självbiografier, 
tidskrifter och rocklexikon, och den är inte sällan skriven av musikvetare, journalister och 
författare som haft en mer utomstående position. Det finns mycket lite som är skrivet av en 
deltagare i bandet, utan hjälp eller inblandning av en utomstående författare. Vidare är det 
nästintill omöjligt att hitta fakta och information om sociala kulturer, gruppdynamik och 
arbetssätt hos band i den storleksordning som Siena Root är. Ändå är dessa grupper till antalet 
oerhört många fler än de största akterna, av förklarliga skäl. En bok som tar upp dessa ämnen 
är ”Sunwheels – fortellinger om et rockeband”3 har Even Ruud och Odd-Are Berkaak följt ett 
norskt rockbands resa från de första repetitionerna i skolans aula, via spelningar och 
imagebyggande, tills bandet slutligen upplöses och medlemmarna går vidare ut i andra 
projekt. Sunwheels var aktiva mellan 1978 och 1985 och var till största delen verksamma 
inom ett mindre geografiskt område kring hembyn Kalbakken, en förort till Oslo. De var ett 
”demoband” och hade aldrig skivkontrakt. Därför går det inte att jämföra Sunwheels med 
Siena Root, som har gjort otaliga turnéer och är ett relativt stort namn i den europeiska 
subkulturella hårdrockscenen. Det som är intressant för mitt arbete är hur Berkaak och Ruud 
väljer att berätta bandets historia. Såhär formulerar de det själva i förordet:  

 
”(…) 
Det er denne andre siden av rockens virkelighet vi har vært ute etter å si noe om: 
demomusikerne – de som bare får spille inn demokassetter og demonstrert varene, 
men aldri solgt dem. Vi har undersøkt hva musikerne og deres musikk betyr for de 
miljøene de ferdes i, og hva musikken betyr for den kulturelle offentligheten i sin 
alminnelighet. Hva slags bevegelser setter de i gang? Hvordan ser verden ut, det 
samfunnet og den virkeligheten de har vokst opp i? Hvordan felles deres små 
fortellinger inn i den store historien rundt dem? Hvilke spor og avtrykk setter deres 
tilstedeværelse, både i de helt nære konkrete omgivelsene og det mer almenne 
samfunnslivet? 
For å svare på disse spørsmålene ville vi følge et rockeband på nært hold. Sammen 
med bandmedlemmene har vi samlet musikkeksempler, avisutklipp, intervjuer och 
videoopptak, som sammen med erfaringer fra flere års omgang med bandet og 
miljøet rundt det danner bakgrunnen for denne boka. (…)”4 
 

                                                
3 Berkaak & Ruud, 1994. 
4 Ibid, s. 7. 
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Berkaak och Ruud har möjligen något större fokus på omgivningarna kring bandet än denna 
studie. De har umgåtts nära med bandet under en lång tid och har genom samtal och intervjuer 
kunnat samla in och presentera bandmedlemmarnas olika perspektiv. De tar upp sociala 
aspekter såsom relationer mellan bandmedlemmarna, hur de utvecklar en intern språk- och 
begreppsvärld, samt hur de påverkas av sin kulturella omgivning. Även om dessa två band 
skiljer sig mycket åt på många sätt, är det ungefär samma frågeställningar som tas upp i denna 
studie. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att studera ett specifikt rockband genom att undersöka 
bandmedlemmarnas uppfattningar om sin egen identitet, gruppdynamiken, den sociala 
kulturen och det praktiska arbetet i och kring bandet, samt hur de upplever att dessa aspekter 
påverkar den utövade musiken. 

 

 

 

 

 

 



 7 

2 Metod 

Studien har använt element av etnografisk forskningsmetod, med deltagande observation som 
huvudsaklig teknik för datainsamling. Innan fältstudien genomfördes fanns inte tillräcklig tid 
för djupdykning i etnografi, varför jag valde att använda ett kompendium skrivet av Ulla Lind 
för att få översikt. Lind skriver bl.a. att:  
 

Etnografisk metod går ”upptäcktens väg” till skillnad från ”bevisens väg” i 
undersökningsprocessen. I en etnografisk studie undersöks en specifik ”kultur”. 
Forskaren intar undersökningspersonernas perspektiv och försöker se världen 
genom deras ögon. Forskaren lär av undersökningspersonerna genom att lyssna, 
deltaga, observera och fråga.5 
 

De metoder som använts har skapats med utgångspunkt från denna grundtanke. Idén var att 
studera den sociala kulturen, gruppdynamiken och arbetssättet i bandet utifrån en bred och 
öppen frågeställning, för att i efterhand konstruera mer specifika frågeställningar kring det 
insamlade materialet.  

2.1 Tidsplan 

I maj 2012 blev jag tillfrågad om att följa med på turnén som skulle äga rum mellan 8:e och 
25:e november samma år. Under hösten planerades turnén och gruppen tillfrågades om de 
samtyckte till att jag skulle utföra studien. Repetitionerna började tre veckor innan turnéstart 
och i samband med dessa diskuterade vi hur studien skulle genomföras. Fältstudien gjordes 
under själva turnén och materialet sågs därefter över för att se om det eventuellt behövde 
kompletteras. Under vintern 2012/2013 beslutades att materialet skulle kompletteras med 
intervjuer. Dessa intervjuer skulle ha ägt rum under våren 2013 men på grund av tidsbrist 
sköts arbetet upp på framtiden. Intervjuerna genomfördes slutligen i oktober 2013. Analys av 
hela materialet skulle ske under november och december 2013 men även detta arbete har 
skjutits upp. Stora delar av arbetet har inte följt den ursprungliga tidsplanen. 

                                                
5 Lind, 2011, s. 2. 
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2.2 Dokumentation 

De verktyg som användes för dokumentation av observationerna under turnén var dagbok och 
videokamera. Även de djupintervjuer som gjordes är dokumenterade med videoupptagning. 
Nedan följer en beskrivning av metoderna som använts för de olika 
dokumentationsverktygen.  

2.2.1 Dagbok 

Att skriva dagbok eller fältanteckningar är en vedertagen metod vid observationer inom 
kvalitativa fallstudier.6 Under denna fältstudie var målsättningen att skriva ett inlägg varje dag 
med information om datum, tidpunkt, plats och fakta om kvällens konsert (t.ex. besökarantal, 
publikrespons, deltagarnas upplevelse av konserten). Dagboken kunde också – men behövde 
nödvändigtvis inte – innehålla mer utförlig information om viktiga händelser och andra 
relevanta observationer. Tanken var att dagboken skulle vara koncis och tjäna som en 
minneshjälp snarare än en fullständig dokumentation av alla händelser. 

2.2.2 Videofilm 

Det primära syftet med videodokumenteringen var att filma så många olika typer av 
situationer som möjligt. Utifrån min erfarenhet från tidigare turnéer hade jag skapat en 
uppfattning av vilka olika moment som skulle vara intressanta att dokumentera. Framförallt 
ville jag dokumentera samtal mellan deltagarna, men även de fysiska miljöer som besöktes, 
både i samband med konserterna och under tiden emellan. Den huvudsakliga delen av 
materialet filmades med kameran i handen för att i så stor utsträckning som möjligt skildra 
observationerna från mitt deltagarperspektiv. Undantag gjordes i situationer då jag av olika 
skäl inte kunde hålla i kameran, t.ex. vid konserter. I dessa fall användes ett enkelt 
kamerastativ. Beroende på vilken typ av situation som observerades valde jag ibland att 
regissera, oftast genom att be en deltagare berätta om situationen inför kameran.  

Ett sekundärt syfte med filmningen var att samla in material för en framtida dokumentär 
kopplat till arbetet, och detta har i viss mån påverkat hur videodokumentationen planerades 
och utfördes. För maximal bildkvalitet användes en digital systemkamera med möjlighet för 
filmning i HD-upplösning. Optiken hade högt ljusinsläpp för att klara av mörka miljöer 
inomhus eller utomhus nattetid. För att kunna få en så riklig dokumentation som möjligt 
användes ett minneskort med kapacitet för över tio timmar film. 

                                                
6 Merriam, 1988, s. 110. 
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2.3 Metod för intervjuer 

Intervjuarbetet förbereddes och planerades efter att fältstudien genomförts och intervjuerna 
utfördes nästan ett år efter att turnén ägde rum. De behandlar både händelserna under turnén 
och deltagarnas uppfattning av bandets sociala kultur i ett längre tidsperspektiv. Metoden för 
intervjuerna har utarbetats utifrån mitt eget omdöme och utan användning av referenslitteratur 
i ämnet, och redovisas i följande stycken. I både djupintervjuerna och enkätundersökningen 
har jag i förväg klargjort för respondenterna att deras svar kommer behandlas konfidentiellt. 

2.3.1 Djupintervjuer 

Djupintervjuer genomfördes med de tre kärnmedlemmarna i bandet. Innan intervjuerna 
informerades respondenterna om undersökningens syfte i korthet och erbjöds lämna sitt 
medgivande för att intervjuerna skulle filmas. Samtliga intervjuer ägde rum enskilt med varje 
respondent. Platsen som valdes för samtliga intervjuer var i bandets replokal och studio, dels 
av praktiska skäl men även med fördelen att intervjupersonerna befann sig i en bekant miljö.  

2.3.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning gjordes via e-post med de övriga deltagarna som ingick i 
turnésällskapet, inklusive mig själv. Innan enkätundersökningen ägde rum har deltagarna 
tillfrågats om de vill medverka. Några av respondenterna är inte svenskspråkiga, och i dessa 
fall har enkäten översatts till engelska. Översättningen har med största möjliga noggrannhet 
formulerats så att frågorna ska tolkas på samma sätt som i den svenska versionen. Det är dock 
svårt att gardera sig för missuppfattningar eftersom personerna i fråga inte heller har engelska 
som modersmål. 

2.3.3  Frågeställningar i intervjuarbetet 

Intervjupersonerna är indelade i två grupper varav den ena utgörs av de tre kärnmedlemmarna 
i bandet, och den andra av de övriga deltagarna i turnén, inklusive mig själv. De två 
gruppernas frågeställningar redovisas här detaljerat var för sig. 

2.3.3.1 Frågor till kärnmedlemmarna 

• Beskriv med egna ord hur du uppfattar den sociala kulturen i bandet i allmänhet. 
• Hur uppfattade du interaktionen mellan deltagarna i turnésällskapet? 
• Hur tycker du det praktiska arbetet fungerade under turnén? 
• Hur upplever du att den sociala situationen påverkar den utövade musiken? 
• Beskriv hur din personliga utveckling och identitet påverkats av din tid i bandet? 
• Upplever du att den sociala situationen påverkas om en eller flera deltagare är 

kvinnor? 
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• Berätta om en speciell händelse som berört eller påverkat dig under din tid i bandet!   

Alla respondenterna har fått svara på samma frågor men inte nödvändigtvis i samma ordning. 
Jag har haft ett fritt förhållningssätt till formuleringen av frågorna i intervjusituationen. Vid 
behov har jag även förklarat vissa begrepp och ställt följdfrågor.  

2.3.3.2 Frågor till de övriga deltagarna 

• Lista fem till tio ord som du förknippar med Siena Root. 
• Beskriv med egna ord den sociala kulturen och interaktionen mellan deltagarna i 

turnén hösten 2012. Vad var din allmänna känsla av gruppdynamiken? Hur agerade 
/betedde sig deltagarna mot varandra? Hur tror du att din egen medverkan påverkade 
gruppdynamiken? 

• Beskriv i korthet hur det praktiska arbetet fungerade (lastning, soundcheck, 
tidspassning etc.). 

• Med utgångspunkt från ovan nämnda frågor, skiljer sig denna grupp från andra 
grupper du har arbetat med och i så fall på vilket sätt? 

 
Ovanstående frågor är den exakta formuleringen som användes i enkätundersökningen som de 
övriga deltagarna svarade på. Eftersom det i detta fall inte fanns samma möjlighet att förklara 
eller ställa följdfrågor är dessa frågor något mer utförliga, med fler exempel och delfrågor. 

2.4 Riskanalys och utfall 

2.4.1 Observationens inverkan på deltagare och vice versa 

En känd risk med etnologiskt arbetssätt är observationens inverkan på den grupp som 
studeras. Den risken har jag försökt minska genom att i möjligaste mån försöka uppträda 
”som vanligt”, samt att medvetandegöra gruppen om syftet med studien. Deltagarna har varit 
införstådda med att jag vill studera verkligheten och inte en förvanskad eller polerad bild av 
densamma. Min bedömning är att deltagarna inte påverkades nämnvärt av observationen, med 
undantag för videofilmningen. Det är oundvikligt att deltagarna ändrar sitt beteende i 
närvaron av en kamera. Dock är det vanligt att videoupptagning förekommer i andra syften på 
turnéer med det aktuella bandet, och de flesta deltagarna har uttryckt att de är vana vid att bli 
filmade. Den deltagare som påverkades mest av observationen är troligen jag själv, då jag 
noterade en tendens att bli mer passiv då jag videofilmade. I vissa situationer användes 
kamerastativ för att jag skulle kunna släppa filmandet och agera som vanligt. I de 
situationerna upplevde jag att mitt eget och de andras beteende inte påverkades nämnvärt av 
filmningen, då kamerans närvaro säkerligen inte var lika påtaglig.  
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2.4.2 Prioriteringar vid deltagande och observation 

Med respekt för bandet och verksamheten har jag valt att prioritera deltagande i turnén 
framför dokumentation i de situationer där min uppmärksamhet och arbetskraft har behövts. 
Det finns därför en risk att dokumentationen inte ger en hel bild av verkligheten. Vid vissa 
tillfällen var det olämpligt att ägna sig åt forskning eftersom turnéverksamheten då skulle bli 
lidande. Det gäller ofta särskilt kritiska situationer då alla deltagare behövs för att lösa 
problem, och då det naturligtvis hade varit mycket intressant att dokumentera. Å andra sidan 
ser jag många fördelar med att som observatör aktivt delta i verksamheten, då det ger en 
djupare förståelse för sammanhanget. 

2.4.3 Intervjuarbetet 

Inför intervjuerna såg jag en risk med att utformningen av frågorna skulle kunna påverkas av 
min redan etablerade relation till deltagarna. En tänkt lösning på detta problem var att försöka 
ställa så öppna frågor som möjligt: ”Kan du berätta om…?”, ”Hur upplever du…?” osv. Detta 
genomfördes men skapade ett annat oväntat problem. Under djupintervjuerna gav samtliga 
respondenter uttryck för att de upplevde frågorna som svåra. Eftersom denna risk var 
oförutsedd fick jag i stunden improvisera fram en lösning som delvis innebar att frågorna 
formulerades mer specifika och riktade, vilket inte var tanken från början. Ytterligare en risk 
rörde frågorna som behandlade genusperspektiv. Jag hade befarat att detta skulle vara ett 
känsligt ämne då könsfördelningen i gruppen var ojämn. Jag upplevde dock att de intervjuade 
hade väldigt lätt att prata om ämnet. Om det beror på att jag formulerat just de frågorna med 
större försiktighet, eller om ämnet inte var särskilt stigmatiserat för deltagarna, är omöjligt att 
svara på.  
 
I ett metaperspektiv kan frågan ställas om hela min befintliga relation till gruppen, och min 
tidigare kännedom om deltagarna från otaliga informella samtal, har påverkat hur frågorna 
utformades. Min bedömning är att det absolut spelar en stor roll, men inte nödvändigtvis är en 
nackdel. Jag tror förvisso inte att deltagarna hade svarat på samma sätt om någon för dem 
okänd person skulle ställa samma frågor, men upplever samtidigt att det finns ett förtroende 
mellan mig och deltagarna som kan ha gjort deras svar rikare och mer uppriktiga. 

2.4.4 Tolkning av data 

På grund av min nära relation till bandet och deltagarna i turnén finns det en risk med hur jag 
tolkar den insamlade informationen. Jag upplever en potentiell tendens att förstärka eller 
förminska vissa delar av informationen utifrån hur jag själv uppfattar situationen eller hur jag 
tycker att det borde vara. En mer utförlig dokumentation i samband med fältstudien och ett 
mer strukturerat intervjuarbete hade kunnat minska denna risk. På grund av att min roll som 
deltagare i turnén och de ovan nämnda prioriteringarna har det dock inte varit helt enkelt att 
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odelat ägna sig åt dokumentationen. Istället har jag till stor del fått lita på mitt minne, med 
risk för att glömma eller missa viss information. 
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3 Resultat 

Resultatet av studien presenteras här i form av mina sammanfattade intryck från 
observationerna, inklusive en överskådlig beskrivning av det dokumenterade materialet, samt 
en rapport från djupintervjuerna och enkätundersökningen. 

3.1 Observationer 

I allmänhet uppfattar jag gruppen som väl fungerande, både på det sociala och praktiska 
planet. Det finns en positiv inställning och stor samarbetsvilja hos deltagarna. I de fall då 
problem uppstår agerar deltagarna på ett lugnt och fokuserat sätt för att lösa dessa. 
Rollindelningen är tydlig, vilket visar sig genom att varje deltagare tar ansvar för sitt eget 
område, men är också beredd att hjälpa till med sysslor som ligger utanför det. Det finns gott 
om plats för både humor och långa intressanta samtal, där deltagarna byter kunskap och 
diskuterar teorier och åsikter med varandra. Exempel på några ständigt återkommande 
samtalsämnen var andra rockband, musikinstrument, scen- och inspelningsutrustning. I 
turnébussen lyssnades det på skivor och tittades på spelfilmer och dokumentärer. De tre 
kärnmedlemmarna utförde all körning av turnébussen och fördelningen där var något ojämn, 
vilket tycktes bero på att vissa av dem var mer intresserade av att köra.  

En specifik observation som gjordes var att det generellt förekom en sexistisk humor i 
gruppen, dock enbart mellan de svenskspråkiga deltagarna. Jargongen upplevdes förvisso inte 
som obehaglig eller ”på allvar”, men gav ändå upphov till en reflektion kring fenomenet. 
Gruppens språk karakteriserades av en handfull universella ord och begrepp – både med och 
utan sexuell laddning – som ersatte vardagliga termer. Exempel på ett vanligt förekommande 
ord var fisk: ”Kan du ge mig en fisk?” [Kan du ge mig en snus?], ”Fisken blev fin!” [Det här 
gick bra! Giget var bra!]. Beroende på situationen fick dessa ord olika underförstådda 
betydelser för deltagarna. Det fanns också exempel på ord och begrepp med mer specifik 
betydelse, som ”att hänga upp en bit” [att spela en riktigt bra konsert] eller ”att knulla grisen” 
[att spela fel, göra fel].  

3.1.1 Dagbok 

Dagboken innehåller noteringar om datum, tidpunkt, plats och destination, måltider, boende 
och hur mycket sömn deltagarna fått. Det finns kommentarer kring konserterna, såsom antal 
besökare, hur försäljningen gick och hur spelningen kändes. Det förekommer relativt ofta 
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anteckningar om något eller några samtal som utspelat sig. Inläggen är i början kortfattade för 
att några dagar in på turnén bli mer utförliga. Även det skrivna språket förändras efter några 
dagar, och börjar mer och mer likna talspråket i gruppen. Alla kritiska händelser omnämns, 
t.ex. att en deltagare halvvägs in i turnén blev magsjuk och tvingades avbryta. Det finns också 
inslag av självterapeutiskt skrivande, för att bearbeta oro, frustration eller andra negativa 
känslor. Av sekretesskäl kommer jag inte direktcitera dagboken, med ett undantag som får 
visa hur dessa inlägg kan se ut: 
 

22/11 – 2012, kl. 03:20  
Idag spelade vi i Feldkirch. Det var turnéns bästa gig hittills, feelingmässigt. Jag 
hade skitkul och rockade som fan. Tangenter flög av orgeln och bitar hängdes upp. 
Tror det såldes suveränt mycket merch också. Fick kommentarer som att ”bästa 
konserten i mitt liv”, ”this was heaven, or hell, I don’t know”. Det var i princip fullt 
hus och alla var heltända. Det var nog även det starkaste vi spelat. 
 

 

3.1.2 Videomaterial 

Mycket av videomaterialet består av situationer då det av olika anledningar varit lämpligt eller 
praktiskt möjligt att filma. Exempel på sådana situationer är transportsträckor i bil eller till 
fots, måltider eller fikaraster, samt vid väntan på t.ex. soundcheck eller innan konsert. Det 
finns en sekvens som visar en komplett lastning av turnébussen, och en annan som visar delar 
av en konsert. I båda dessa fall har jag använt kamerastativ för att kunna delta som vanligt i 
aktiviteterna. Vidare finns ett bandmöte filmat under färd på autobahn, där gruppen går 
igenom detaljerna inför kvällen – en rutin som görs innan varje konsert. Det gjordes även ett 
försök att under turnén genomföra en intervju med en av deltagarna, men som tyvärr blev 
oanvändbar på grund av bullrig ljudmiljö. Slutligen lyckades jag filma en kort sekvens av en 
konsert med kameran placerad på stativ vid sidan av scenen.  
 
I vissa av videoklippen har jag regisserat, initierat eller påverkat deltagarna på något sätt, 
oftast genom att uppmana dem berätta om situationen vi befinner oss i eller hur de känner sig. 
I en del av dessa situationer har deltagarna visat intresse för att medverka, men det finns också 
tillfällen då jag upplever att det varit mindre intressant, vilket yttrar sig i passivitet hos dem 
som filmas. Videodokumentationen påverkade gruppens beteende något vilket visade sig när 
deltagarna före och under filmning hetsade varandra till att uppträda på ett visst sätt för att 
”det måste bli bra TV!”. 

Ett klipp ur videomaterialet bifogas studien. 
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3.2 Intervjuer 

En intervjurapport bör i det idealiska fallet kunna leva upp till både konstens 
uttryck och rättssalens korsförhör.7 
 

För att undvika en tråkig och svårläst intervjurapport har jag valt att sammanfatta 
intervjupersonernas svar i löpande text. Förutom ett ökat läsvärde ger det också 
respondenterna en större konfidentialitet. Eftersom respondenterna har svarat olika utförligt 
skulle det bli obalans om allt som sades i intervjuerna togs upp. Därför har jag valt att 
presentera kärnan i respondenternas svar så att alla får komma lika mycket till tals. Av 
sekretesskäl nämns inga namn och jag har i möjligaste mån undvikt att direktcitera. 

3.2.1 Djupintervjuer 

Här presenteras resultatet från djupintervjuerna med de tre kärnmedlemmarna. Samtliga 
tillfrågade har tackat ja till att delta i intervjun. 

3.2.1.1 Den sociala kulturen 

Det råder i stort sett en samstämmig uppfattning av den sociala kulturen i bandet. 
Respondenterna uttrycker sig på olika sätt för att beskriva den. Eftersom frågan är öppet 
formulerad och begreppet ”social kultur” tycks vara lätt främmande för respondenterna, har 
jag fått tre ganska olika svar som ändå pekar i samma riktning. Jargongen beskrivs som ”rå 
men hjärtlig”. Gruppen jämförs med en familj, det sägs finnas plats för mycket humor, men 
också mycket förväntningar. Alla tre uttrycker sig mestadels i positiva eller neutrala ordalag. 
En av dem upplever dock att stämningen under turnén varit ”lite loj och avslagen”, att mycket 
gick på rutin och att det kändes som att turnerandet inte var något nytt för de flesta deltagarna. 

3.2.1.2 Interaktionen mellan deltagarna under turnén 

Interaktionen uppfattas överlag som positiv och fungerande. Respondenterna tar oberoende av 
varandra upp situationen med den deltagare som blev sjuk och tvingades avbryta turnén. Det 
finns funderingar kring om den aktuella personen inte riktigt trivdes med turnélivet även om 
de själva inte upplevde sig ha några problem med deltagaren i fråga. De är även överens om 
att den person som på kort varsel kom in som ersättare fungerade bra i gruppen. 

3.2.1.3 Det praktiska arbetet under turnén 

Här är kärnmedlemmarna helt överens om att arbetet fungerade smärtfritt. De har den 
gemensamma uppfattningen att alla inblandade visste vad som behövde göras och när. 
Respondenterna kunde med viss svårighet urskilja minnena från en specifik turné från alla 
andra men det finns en uppfattning att turnéerna generellt har fungerat bra de senaste åren. En 

                                                
7 Kvale, 1997, s. 234. 
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av respondenterna uttrycker att de haft turnéer som varit mycket värre. En annan tar (dock 
med lättsamhet) upp att tidspassningen kan fungera mindre bra i vissa lägen.  

3.2.1.4 Den sociala situationens inverkan på musiken 

Samtligas spontana svar på frågan är att den sociala biten inte påverkar framträdandet. När de 
får utveckla sina resonemang skiljer sig dock svaren lite. Någon menar att det på lång sikt är 
viktigt att gruppen trivs, men att om det finns konflikter innan en spelning släpper man det när 
man går upp på scenen. En beskriver stämningen utanför scenen som ofta skämtsam och 
lekfull, men när det är dags för konsert skärper man sig och agerar seriöst och professionellt. 
En menar att känslan på scenen inte nödvändigtvis behöver avspegla sig i musiken, och tar 
upp exempel på konserter som inte kändes bra men som vid lyssning på inspelningar 
efterhand faktiskt låter bra, och vice versa.  

3.2.1.5 Personlig utveckling och identitet 

Kärnmedlemmarna ger alla uttryck för att de har fått ett större självförtroende och mer 
erfarenhet av sin tid i bandet. Två respondenter upplever att de är ungefär samma person nu 
som de var när de började med bandet, medan den tredje tror att han hade varit ”en väldigt 
annorlunda figur” om han inte hade turnerat med bandet i tio år. Andra saker som fler än en 
respondent tar upp är deras utveckling som musiker, samt att de har fått möjlighet att resa 
mycket. En upplever sig ha uppnått en större mognad, men konstaterar sedan skämtsamt att 
”det är inte säkert att man blir helt mogen av att spela i rockband!”.  

3.2.1.6 Genusperspektivet 

Kärnmedlemmarna uttrycker på olika sätt att det har en viss betydelse om det finns kvinnliga 
deltagare med i gruppen, men att den inte är jättestor jämfört med om gruppen består av 
enbart män. Fler än en respondent upplever att man vårdar sitt språk mer och inte drar lika 
grova skämt. En av dem konstaterar dock att så är fallet även med deltagare som är nya eller 
som man inte känner så väl, oavsett vilket kön de har. En respondent upplever att stämningen 
blir trevligare när könsfördelningen är mer jämn. En annan tror inte att just den här gruppen är 
särskilt extrem i termer av sexism, men påpekar att han inte har något att jämföra med. 

3.2.1.7 Speciella minnen 

Här har samtliga tre respondenter gett olika svar. En minns en situation där en 
konsertbesökare kom fram och visade att han hade tatuerat in bandets logga på benet: ”Det 
var väldigt smickrande, först tänkte jag att han var lite galen, men så hade jag rätt mycket 
sympatier för honom.” 

En annan tar upp upplevelsen av att spela in första plattan i sin helhet, att göra allting själv 
och upptäcka hur musiken kommer ut. Det beskrivs som en stor livshändelse: ”Jag kommer 
ihåg att vi tog ett glas whisky hemma hos mr. Riffer och lyssnade på vinylen (skrattar). Det 
var stort.” 
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En tredje berättar om en festivalspelning som hade föregåtts av en sömnlös natt och en 
mycket lång bilfärd. Det var tidigt i bandets karriär och det var vanligt med spelningar för en 
väldigt liten publik. Han hade varit extremt trött och funderat på om han skulle orka 
genomföra konserten överhuvudtaget. Han beskriver vad han kände när han tittade ut från 
backstageområdet: ”Då fick jag en väldigt varm och glad känsla för då såg jag att det var en 
stor festival med jättemycket publik. (…) Så jag kände verkligen att nu är det på riktigt, ’nu 
jävlar’ ungefär.” 

3.2.2 Enkätundersökning 

Fyra övriga deltagare har initialt tackat ja till att medverka i enkätundersökningen. Jag har 
dock enbart erhållit tre svar, trots upprepade påminnelser. Vid varje påminnelse gav jag 
respondenten möjlighet att tacka nej till deltagande om denne hade ändrat sig, vilket en av 
dem också till slut gjorde. De som svarade har dock formulerat sig tillräckligt utförligt för att 
kunna göra en sammanställning. 

3.2.2.1 Lista ord 

De ord som listas beskriver antingen positiva egenskaper eller är kopplade till relationer och 
tidigare erfarenheter med gruppen. Det mest populära ordet är vänskap. Exempel på andra ord 
som förekommer är humor, lojalitet, hängivenhet, jättekul, 70-tal, passion för musik, skägg 
och analog. Ingen av respondenterna har valt att lista ord med negativ klang eller innebörd. 

3.2.2.2 Social kultur, interaktion, gruppdynamik, upplevd egen roll 

Samtliga respondenter svarar att de upplever den sociala kulturen som trevlig och vänlig. De 
upplever också att gruppdynamiken är bra och att deltagarna behandlar varandra med respekt. 
De känner att de blir inkluderade i gruppen och upplever att de kan bidra med något. 

3.2.2.3 Det praktiska arbetet 

Även här verkar den generella uppfattningen vara att allt funkar bra. En respondent uttrycker 
att alla i gruppen är seriösa, agerar professionellt samt att det finns tydliga roller vilket är bra. 
En annan tycker att vissa moment ibland kan bli stressiga eller kaotiska, men att situationen 
ständigt förbättras. 

3.2.2.4 Jämförelse med andra grupper 

Respondenterna uttrycker sig positivt eller mycket positivt när de jämför bandet med andra 
grupper de samarbetat med. Det som sägs utmärka denna grupp är bl.a. en stor 
professionalitet, ett okomplicerat sätt att kommunicera, ansvarskänsla, känslan av 
samhörighet och vänskap, inga ”rockstjärnor” men samtidigt ett band som gör det de älskar 
och älskar det de gör. 
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4 Diskussion 

Jag vill påstå att syftet med denna studie är uppnått, men kanske inte på ett optimalt sätt. Sett 
utifrån mina förutsättningar som totalt oerfaren observatör och intervjuare har jag ändå 
lyckats träffa ett resultat som jag anser håller ihop. Den som läser studien får en bild av 
deltagarnas uppfattningar kring de angivna frågeställningarna. Jag kommer nedan dela in 
diskussionen i de olika moment jag har gått igenom under arbetets gång. 

4.1 Förberedelser och planering 

4.1.1 Observationer 

Jag är säker på att studien hade kunnat bli både mer informationsrik och exakt på många 
områden med bättre förberedelser och planering. Framförallt hade frågeställningarna kunnat 
vara mer utförliga från början. Tanken med en öppen och bred frågeställning kan ha sina 
fördelar gentemot en mer fokuserad sådan, i det hänseende att viktig information kan missas 
om studien är alltför fokuserad på vissa områden. Med facit i hand kunde frågeställningen ha 
formulerats mer utförligt genom att mer specifikt definiera innebörden och tillämpningen av 
en bred och öppen ingång. Konkreta exempel på detta kan vara att upprätta en tydlig form för 
vad som ska antecknas i samarbete med observationerna. Merriam ger rådet att strukturera 
anteckningar för att lättare kunna hitta informationen som söks, genom att bl.a. inkludera data 
om tid, plats och syfte för observationen.8 Även om observationerna i denna studie hade ett 
övergripande syfte, hade de kunnat bli mer utförliga om de haft mer specifika syften utifrån 
vilken situation som observerades. Med hjälp av min tidigare erfarenhet från liknande turnéer 
hade jag kunnat förutse vilka situationer som troligen kommer utspela sig, och utforma några 
tänkta syften med observationer av dessa. 

4.1.2 Intervjuarbete 

Eftersom intervjuarbetet planerades och förbereddes efter fältstudiens genomförande fanns en 
bild av vilka luckor som behövde fyllas för att göra studien mer komplett. Det som saknades 
var deltagarnas djupare tankar kring de företeelser som studerades. Utifrån detta var det lätt 
att skapa en avgränsad och tydlig frågeställning inför intervjuerna. Jag tycker själv att 

                                                
8 Merriam, 1994, s. 111. 
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resultatet från intervjuerna är långt mer intressant än observationerna från turnén, kanske 
beroende på att intervjuerna var mer förberedda. 
 
Jag är dock kritisk till valet att inte använda referenslitteratur i förberedelserna. När jag i 
efterhand läser om intervjuteknik upptäcker jag ständigt punkter som hade kunnat förbättras, i 
synnerhet i intervjusituationerna. Exempel på en sådan förbättring är att be intervjupersonerna 
att utveckla sina svar mer. Jag tror att min oerfarenhet som intervjuare ledde mig till att 
fokusera mer på min egen roll som intervjuare än på respondenten och syftet med intervjun. 
Jag kände mig vid en del tillfällen osäker på hur jag skulle agera, framförallt när svaret blev 
kortare än väntat eller innehöll en annan information än jag hade trott. Till viss del hade nog 
denna effekt kunnat minskas av att genom användandet av litteratur uppnå en större förståelse 
för intervjuarbete, men jag tror också att erfarenhet spelar en väldigt stor roll. 

4.1.3 Tidsplan 

Som tidigare nämnts har delar av arbetet inte följt den ursprungliga tidsplanen. Samtliga delar 
som inte blivit gjorda i tid är sådana där jag ensam har haft ansvaret för att tidsplanen följs. 
Det finns flera anledningar till detta och den största är förmodligen mitt engagemang i olika 
andra band. Jag behöver hitta ett sätt att få bättre struktur på min självständiga planering i 
framtida projekt. Ett sätt som har visat sig funka är tydliga deadlines, samt att konkretisera 
vad det är som behövs göras och när. Den ursprungliga tidsplanen som gjordes var inte 
tillräckligt detaljerad, vilket resulterade i att delar av arbetet sköts på framtiden. 

4.2 Genomförande av studien 

4.2.1 Fältstudien 

Det visade sig vara en stor utmaning att kombinera observatörsrollen med rollen som 
deltagare i turnén. I och med de krav som ställs på deltagandet kunde inte alltid forskningen 
prioriteras. Denna svårighet skulle kunna minskas eller hanteras genom att arbeta fram en 
tydligare struktur för hur observationen utförs, dock med hänsyn till det mycket oregelbundna 
tidsschema som vanligen förekommer under turnéer. 
 
Trots denna svårighet var forskningsarbetet intressant och roligt att utföra. Användandet av 
dagbok och video för dokumentation utgjorde ett mycket bra komplement till den upplevda 
observationen, och användandet av dessa verktyg kunde ske utan att de interfererade med 
varandra. Jag kunde ibland ha svårigheter att minnas observationerna när de skulle skrivas 
ned, vilket bevisar för mig hur viktigt det är att anteckna. 
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4.2.2 Intervjuarbete och analys 

Respondenterna i djupintervjuerna svarade olika utförligt på frågorna, vilket skapade en viss 
oro att materialet skulle bli svårt att sammanfatta på ett rättvist sätt. Vid transkriptions- och 
analysarbetet upptäckte jag dock att det var mer mängden ord än mängden information som 
varierade mellan respondenterna. Jag fick här en anledning att ifrågasätta min bild av ”den 
ideala intervjupersonen”. Kvale menar att denna inte existerar, att olika personer är lämpliga 
för olika typer av intervjuer.9 Jag hade gått in med förhoppningen att intervjupersonerna 
skulle ge mig långa och utmålade svar på mina öppna frågor, vilket några av dem också 
gjorde. När jag sedan skulle sammanfatta intervjuerna upptäckte jag att alla svar var lika bra. 
Vissa av respondenterna använde sig av fler ord och upprepningar eller omformuleringar för 
att uttrycka samma tankar, medan andra uttryckte sig betydligt mer fåordigt men ändå 
kärnfullt.  

Användandet av videoupptagning i djupintervjuerna visade sig vara en väldig fördel när de 
skulle transkriberas och renskrivas. Förutom ljudinspelning av respondenternas ord hade jag 
på detta sätt också möjlighet att tolka deras kroppsspråk och mimik, vilket jag såg som en 
fördel i transkriberingsarbetet.  

Valet av att utföra enkätundersökning via e-post visade sig skapa ett problem då vissa av 
respondenterna initialt tackade ja till att delta, men efter upprepade påminnelser ändå inte 
svarade på enkäten. Eftersom jag inte kan tvinga någon deltagare att svara på mina frågor lät 
jag bli att påminna dem alltför ofta. Det är möjligt att jag hade kunnat göra annorlunda för att 
få personerna att svara, men troligen ligger anledningen till de uteblivna svaren utanför min 
kontroll. 

4.3 Resultatet 

Min samlade bild av resultatet av denna studie är att deltagarna i stort har samstämmiga 
uppfattningar av den sociala kulturen, gruppdynamiken och arbetssättet i bandet. Dessa 
uppfattningar stämmer även väl överens med de observationer jag själv gjort under 
fältstudien. Alla deltagare ger uttryck för att gruppen fungerar bra, att alla uppträder på ett 
respektfullt sätt mot varandra, och att gruppen har roligt tillsammans. Det praktiska arbetet 
upplevs skötas på ett professionellt sätt. 

                                                
9 Kvale, 1997, s. 136. 
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Beträffande den deltagare som avbröt turnén på grund av sjukdom finns en intressant 
avvikelse bland svaren. De tre kärnmedlemmarna uttrycker här på olika sätt en oro eller en 
uppfattning av att personen i fråga inte trivdes. Den aktuella deltagaren ger dock själv inte 
uttryck för något sådant i enkätundersökningen, utan är odelat positiv till gruppen och de 
händelser som utspelat sig under turnén. Min analys i detta fall är att kärnmedlemmarna 
upplever sig ha ett stort ansvar för att varje deltagare i turnén ska ha det bra.  

Kärnmedlemmarna tolkade frågan om personlig utveckling och identitet på lite olika sätt, 
vilket gav ett intressant spektrum av svar. Här är jag självkritisk till att jag inte bad dem 
utveckla sina resonemang mer. Det kan också ha uppstått en förvirring till följd av att jag 
nämnde både personlig utveckling och identitet i samma fråga, fastän det egentligen är två 
olika saker. Jag skulle definitivt dela upp denna fråga i två separata frågor i en eventuell 
framtida intervjusituation. 

På frågan om ifall den sociala situationen påverkar musiken var svaret för mig mycket 
oväntat; att den inte skulle göra det. För mig själv är det väldigt viktigt att må bra och känna 
mig trygg i den sociala situationen för att kunna skapa bra musik. Samtidigt har jag inga 
problem att följa respondenternas resonemang kring att agera professionellt och att eventuella 
konflikter i bandet inte ska behöva drabba publiken eller andra medlemmar. Därmed inte sagt 
att eventuell problematik aldrig tas upp till diskussion. 

En intressant aspekt är att respondenterna i djupintervjun alla berör fenomenet med 
grabbighet och sexistisk humor i sitt svar på frågan om hur eventuella kvinnliga deltagare 
påverkar den sociala kulturen. Uttalanden som att ”man vårdar sitt språk mer” visar att de är 
medvetna om att fenomenet äger rum, vilket bekräftar min observation kring detta. 

4.4 Generella aspekter med studien i sin helhet 

Deltagarnas medvetenhet om studiens syfte kan, på gott och ont, ha långsiktiga effekter på 
gruppens framtida utveckling. Deltagare i den aktuella gruppen har efter studiens 
genomförande börjat använda begrepp som ”den sociala kulturen” på ett raljant sätt, oftast 
som ändmarkör för humoristiska haranger av eskalerande grovhet. Även om jag tror att 
deltagarna redan innan har varit delvis medvetna om hur den sociala kulturen yttrar sig, är det 
möjligt att studien i sig har påverkat deras uppfattning. 

Eftersom studien utförts utan i stort sett några förkunskaper i etnografisk forskning har jag fått 
möjlighet att testa mina egna tankar utan någon färdig mall. Med detta i åtanke kan man 
ifrågasätta studiens vetenskapliga validitet i sig. Ett för mig mycket viktigare resultat är dock 
de personliga landvinningar som gjorts genom att våga göra fel och analysera 
konsekvenserna. 
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4.5 I framtiden 

Arbetet med denna studie har fördjupat både mitt intresse för sociala aspekter i 
musiksammanhang och för etnografisk forskning. Det har också gett en bra inblick i vilka 
metoder som används såväl som nödvändiga begrepp och tankesätt för framtida studier. Min 
förhoppning är att kunna använda denna kunskap för att i framtiden kunna göra liknande och 
mer utvecklade studier. 

Jag tycker det är viktigt att öka allmänhetens och i synnerhet musikers intresse för denna typ 
av frågor. För att uppnå detta vill jag tillgängliggöra eventuella framtida fallstudier för 
åskådaren genom att tillämpa ett populärvetenskapligt arbetssätt. Detta skulle kunna göras 
genom att producera en underhållande dokumentärfilm som bifogas med fallstudien. På så 
sätt får läsaren en mer direkt inblick i de sociala kulturer som analyseras, och det tillför liv till 
rapporten.  
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Bilaga 1: Synopsis 

Bakgrund 
Sedan 2011 har jag gästspelat, turnerat och umgåtts med Stockholmsbaserade rockbandet 
Siena Root, som har existerat i olika konstellationer sedan slutet på 90-talet. För att 
kombinera denna ganska tidskrävande aktivitet med mina heltidsstudier vid Kungliga 
musikhögskolan, har jag valt att i möjligaste mån integrera mitt skolarbete med min 
medverkan i bandet. Under läsåret 2012/13 ägnade jag kursen ”Forum för konstnärliga och 
pedagogiska processer” till att samla in material för en framtida kulturantropologisk studie av 
bandet. Studien är tänkt att fokusera på hur deltagarna formas av den kultur de möter i 
turnélivet, hur de interagerar med varandra och sin omgivning, samt hur de löser praktiska 
problem som de ställs inför. Den största delen av materialinsamlingen ägde rum under en 
drygt två veckors turné i november 2012, och består i huvudsak av videomaterial och mina 
egna dagboksanteckningar. I detta arbete kompletterar och analyserar jag materialet.  
 

Syfte 
Syftet är att studera ett specifikt rockband genom att undersöka bandmedlemmarnas 
uppfattningar om sin egen identitet, gruppdynamiken, samt den sociala kulturen och det 
praktiska arbetet i och kring bandet. 
 

Tillvägagångssätt (metod) 
Det befintliga underlaget för studien behöver kompletteras. Videomaterialet ger en bra bild av 
vardagen i turnélivet och dagboksanteckningarna redogör i stora drag för mina egna 
observationer. Därtill kommer de otaliga informella samtal som förts mellan mig och övriga 
deltagare, och som ibland lett fram till uttalanden som fastnat på minnet. Det som saknas är de 
andra deltagarnas mer utvecklade tankar och resonemang. Därför genomförs en serie 
djupintervjuer, framförallt med de tre vid tidpunkten för turnén fasta bandmedlemmarna. 
Intervjuerna videofilmas för att kunna användas i en dokumentärfilm med koppling till detta 
arbete. Jag utför även kortare intervjuer med de tre övriga deltagarna i turnén (ljudtekniker, 
gästsångare samt säljare av merchandise). De sistnämnda intervjuerna sker via e-post då några 
av dessa deltagare inte är bosatta i Sverige. 
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Frågeställningar vid intervjuer 

Alla intervjuade uppmanas att med egna ord beskriva den sociala kulturen och interaktionen 
mellan deltagarna, samt att i korthet återge hur de tyckte att det praktiska arbetet har fungerat. 
De tre fasta bandmedlemmarna får svara på mer utförliga frågor om hur de upplever sin egen 
identitet och personliga utveckling under ett längre tidsperspektiv, och hur de tror att dessa 
kan ha påverkats av olika händelser genom årens lopp. De jämför även hur just denna turné 
har fungerat och vilka känslor de har haft jämfört med tidigare turnéer, samt återger exempel 
på varsin upplevelse som har varit speciell eller berört dem på något sätt. Slutligen reflekterar 
de kring hur de tror att den sociala kulturen har haft inverkan på deras musikutövande på kort 
och lång sikt. De övriga deltagarna frågas om just denna specifika grupp skiljer sig från något 
av de många andra projekt de deltagit i, och i så fall på vilket sätt. Frågeställningarna 
formuleras överlag på ett öppet sätt utan att vara ledande. Genusperspektivet tonas till viss del 
ner i intervjuarbetet. Varför jag väljer att göra så återkommer jag till i min riskanalys. 
 

Analys av insamlat material 

När intervjuerna är utförda och renskrivna undersöks hur deltagarnas svar stämmer överens 
med varandra. Vilka uppfattningar delar de och vilka skiljer sig från varandra? Jag går även 
igenom videomaterialet och skriver kommentarer till varje filmsekvens, dels genom att sakligt 
beskriva situationen, dels genom att analysera det som sägs och görs utifrån de 
frågeställningar som intervjuerna bygger på. Avslutningsvis renskriver jag mina egna 
dagboksanteckningar och fyller på dem med eventuella ytterligare minnesbilder från mitt eget 
deltagarperspektiv. 
 

Slutförande av studien 
I det sista steget diskuteras den utförda analysen ur en rad etnologiska frågeställningar, 
däribland de tidigare nämnda kring identitet och gruppdynamik men även utifrån ett 
genusperspektiv. Jag tar hjälp av litteratur i etnologi för att formulera frågeställningarna på ett 
relevant sätt. Jag använder även ”Sunwheels – Fortellinger om et rockeband” (Berkaak/Ruud 
1994) som referenslitteratur, samt försöker hitta uppsatser från hela världen med liknande 
fokus. Jag undviker medvetet användandet av skönlitteratur som referens (t.ex. rockmagasin, 
biografier etc.), då jag befarar att den inte återger verkligheten på ett nyanserat sätt. Den 
ikoniserade och romantiserade bilden som den typen av litteratur återger må vara bra för 
underhållning men har ingen relevans i denna studie. 
 

Förväntat resultat 
Jag vill med detta uppnå en unik och väl genomförd etnologisk studie av ett rockband på 
turné. Studien ska inte ses som något allmängiltigt, utan syftar till att beskriva en specifik 
grupp. Den ska vara tvärvetenskaplig och ständigt göra kopplingar mellan etnologi, pedagogik 
och musik. Min ambition är att detta skall kunna ses som en mall för hur den här typen av 
analyser kan göras. I detta ingår att jag utförligt och pedagogiskt beskriver vilka metoder som 
använts. I ett drömscenario kan sedan fler människor följa mitt exempel och studera vilka 
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musikgrupper de än må arbeta i, vilket skulle lämna ett rikt bibliotek av information och 
historia till eftervärlden. Detta kan antas vara intressant för såväl framtida musikvetare och 
etnologer som för musiker och hängivna lyssnare. Jag hoppas kunna öka intresset för denna 
studie genom att tillämpa en till viss del populärvetenskaplig vinkel på framställningen, utan 
att för den delen tappa i saklighet. I detta syfte inkluderar jag en bearbetning av det 
videomaterial jag har samlat in, samt bilder och annat material som gör slutresultatet mer 
mångfacetterat. 
 

Riskanalys 
En känd risk med etnologiskt arbetssätt är forskarens inverkan på den grupp man studerar. 
Den risken har jag försökt minska genom att under mina observationer försöka uppträda ”som 
vanligt”. Deltagarnas medvetenhet om att kameran rullar är möjligen en faktor som påverkar 
hur de beter sig, men å andra sidan är deltagarna väl införstådda med dokumentationens syfte, 
vilket kanske minskar deras tendens att förställa sig inför kameran. En betydligt mer 
svåröverblickad risk är vilken inverkan gruppen har på mig som observatör. Jag har funnit det 
svårt att inte låta mitt deltagande påverkas i de situationer då jag har filmat. Det har 
framförallt skett på ett praktiskt plan i fältstudierna, eftersom det inte varit möjligt att filma i 
de situationer då jag själv behövts på annat håll. Jag har förvisso filmat en lastning och delar 
av en konsert där jag själv står på scenen, genom att använda mig av kamerastativ. I 
intervjuskedet har jag identifierat risker med att ställa ledande frågor, eftersom jag som 
utformar frågorna redan är väl bekant med deltagarnas resonemang. Denna risk kan 
elimineras genom att hålla intervjufrågorna så öppna som möjligt, och till och med betona att 
deltagarna förväntas använda sina egna ord. Av samma anledning har jag valt att tona ned 
genusperspektivet i frågeställningarna, då jag befarar att könsfördelningen i gruppen (sex 
män, en kvinna) riskerar att negativt påverka deltagarnas uppriktighet. I en grupp med så pass 
ojämn könsfördelning tror jag att deltagarna möjligen tenderar till att förstora proportionerna 
av genusperspektivet till den grad att det påverkar deras benägenhet att svara ärligt på 
frågorna. Detta är en svår balansgång, då diskussionen kommer ha ett något större fokus på 
genus än deltagarna initialt är medvetna om. Min lösning är, trots det som tidigare nämnts, att 
just i detta fall ställa mindre öppna frågor, t.ex. ”Hur tror du att gruppdynamiken påverkas av 
att en av deltagarna är kvinna?” snarare än ”Kan du redogöra för gruppdynamiken och den 
sociala kulturen ur ett genusperspektiv?”. Den senare formuleringen kan eventuellt leda till att 
den intervjuade svarar mindre spontant och mer ”politiskt korrekt” än den förra. I ett 
metaperspektiv är hela denna problematik ytterligare en risk, där jag som observatör och 
forskare, och i förlängningen även studien, påverkas av mina redan befintliga relationer till 
deltagarna. Det är en risk som jag inte ser någon klar lösning på, utan får leva med. 
Slutligen finns det en risk som härrör bearbetningen av videomaterialet. Det finns en ambition 
att färdigställa en dokumentärvideo som innehåller episoder från själva turnén blandat med 
klipp från de filmade intervjuerna. Då jag själv inte har tillräckliga färdigheter i 
videoredigering, och än mindre tid att avsätta för det, är jag här beroende av hjälp utifrån. En 
tänkt lösning är att kontakta någon annan student på KMH, företrädesvis vid Musik- och 
medieinstitutionen, som eventuellt kan göra detta till sitt eget projekt. Studien skall förvisso 
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vara komplett utan video, men den skulle å andra sidan göra studien mer interaktiv och 
intressant för en större publik. Då själva videon inte är en del av examinationen finns dock 
alla möjligheter att slutföra videon i efterhand, varför jag kommer prioritera att få klar själva 
studien. 
 
 
   
   
 
   
 
 
  
 


