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Organiseringsprocesser i ett popband 
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Tobias Malm 

Sammanfattning 

Det finns ett gap mellan tanke och handling i mindre organisationer. Omedvetenhet om den 

egna verksamheten har lett till att både lyckad och misslyckad organisering getts missvisande 

förklaringar. Studiens syfte är därför att utveckla kunskap om och förståelse för 

organiseringsprocesser i mindre organisationer och specifikt i popband. Forskningsdesignen är 

en longitudinell fallstudie av ett popband. Metodologin har inspirerats av etnografi och har en 

abduktiv ansats. Den huvudsakliga datainsamlingstekniken har varit observation av chattande, 

men direkta observationer, intervjuer och reflektionsmöte har också genomförts. Resultaten 

visar hur popbandet organiseras i projekt och på vikten av komplexitet och den gemensamma 

mening som det kan skapa. Stöd har tagits i Czarniawskas organiseringsteori och Weicks teori 

om meningsskapande. Slutsatsen dras att ihållande och sammanhängande 

organiseringsprocesser är förbundna med kollektiva meningsprocesser. Strävan efter gemensam 

mening är en strävan efter att förverkliga organisationen som ett kollektiv. Implikationerna för 

välfungerande verksamhet i mindre organisationer föreslås vara att sträva efter komplexitet 

genom att involvera alla deltagares mest meningsfulla projekt i varandra, att schemalägga träffar 

och att sätta multipla deadlines, samt att undvika enväldigt ledarskap, att undvika konkurrerande 

kompiskollektiv, att undvika delegering och tilldelning av ansvarsområden och att undvika 

strävan efter en gemensam syn på verksamheten.  
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Abstract 

There is a gap between thought and action in smaller organizations. Unawareness of its own 

activities has led to misleading explanations for both successful and unsuccessful organizing. 

This study therefore aims to develop knowledge and understanding of processes of organizing 

in smaller organizations and specifically in pop bands. The research design is a longitudinal 

case study of a pop band. The methodology was inspired by ethnography and has an abductive 

approach. The main source for data collection has been observation of chatting, however direct 

observations, interviews and a meeting of stimulated recall has also been conducted. The results 

show how the pop band is organized in projects and the importance of complexity and the 

collective sense that it can make. Analysis is based on Czarniawska's theory of organizing and 

Weick's theory of sensemaking. It is concluded that sustained and coherent processes of 

organizing are associated with processes of collective sensemaking. An endeavor for collective 

sense is an endeavor to realize the organization as a collective. The implications for well-

functioning activities in smaller organizations proposed to be to endeavor for complexity by 

involving the most sensible projects according to all participants into one another, and to 

schedule meetings and to have multiple deadlines, and avoid authoritarian leadership, avoid 

competing buddy collective, avoid delegation and allocation of areas of responsibility and avoid 

the pursuit of a common view. 
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Inledning 

Den här uppsatsen handlar om organiseringsprocesser i ett popband, om det som händer bakom 

kulisser och mellan människor i bandet. Mitt intresse för organisering har fötts i mindre 

organisationer som föreningar och sociala arrangemang, samt ur ett arbetsliv som musiklärare i 

arbetslag och ämnesgrupper. Störst erfarenhet av hur organisering kan vara mer eller mindre 

lyckad har jag dock fått genom en bakgrund inom bandlivet. 

Jag har upplevt att bandverksamhet i likhet med idrotten befinner sig i ett gränsland mellan det 

ideella och det kommersiella. Band kan vara en hobby i likhet med lek eller motionssport, men 

har på samma gång potential för att leda till framgång och yrkesmässig företagsamhet. I band 

har jag kunnat nära artistiska drömmar och ambitioner under fria och otvungna former. Utan 

ekonomiska och formellt hierarkiska relationer och fastlagda spelregler har band utgjort en 

verksamhet som kunnat byggas upp och styras fritt av oss bandmedlemmar. Min främsta 

behållning med bandverksamhet har nog därför varit att självständigt skapa en plattform, en 

organisation. 

Genom år av dagliga e-posttrådar, SMS, telefonsamtal och möten har jag och bandkamrater 

planerat och samordnat våra band. Erfarenheter av musicerande, musikliv och musikbransch har 

gett oss föreställningar om hur bandaktiviteter som repningar, livespelningar, låtkomposition, 

marknadsföring etc. ska kombineras för att banden ska genomföra uppgifter och nå 

målsättningar. Trots denna vetskap har det dock varit lättare sagt än gjort att lyckas med de 

organisatoriska planerna. Många gånger har det inte alls blivit som jag har tänkt mig. Detta har 

skapat en nyfikenhet på bandorganiseringens villkor och principer. 

I bandlivet florerar många uppfattningar om hur band bäst ska organiseras. Jag och 

bandkamrater har nog varit lika mycket influerade av egna erfarenheter som av andras. Vi 

bandmusiker är vanligen själva fans till andra band och läser gärna intervjuer och ser på 

banddokumentärer. Ur populärkulturell media och det allmänna pratet inom bandlivet har jag 

särskilt identifierat fyra uppfattningar som framhållits som något jag vill kalla strategier för 

verksamheten. Jag har valt att uppmärksamma dessa fyra strategier för att de verkar vanligt 

förekommande, även utanför bandlivet, men också för att mina erfarenheter pekar på att de är 

missvisande.  

Den första strategin går ut på bands erkännande av huvudpersoner vars visioner, erfarenheter 

och viljor styr verksamheten. Populärkulturell media brukar frammåla band som hierarkiska och 

toppstyrda av sina huvudpersoner. Det är vanligen dessa huvudpersoner som kommer till tals i 

intervjuer och fokuseras i foton. Jag menar att synen på band som rationella enheter med en 

traditionell uppdelning i chefer och arbetare verkar särskilt tydlig inom hårdrocken. Men när jag 

eller någon annan har hamnat i ett starkt ledarskap, är min erfarenhet att det också har kommit 

med en kontrasterande passivitet hos övriga och att verksamheten har gått trögt. Band där 

enskilda medlemmar närmast har fått diktatoriska ledarroller har också fått svårigheter att 

behålla medlemmar. Enväldigt ledarskap och krav kan ha lett till bristande engagemang och 

konflikter, och i slutändan till att folk fått sparken, avhopp och ett skamfilat rykte. Dessa mer 
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extrema fall har sällan lyckats med sin verksamhet, åtminstone inte som band. Enväldiga ledare 

utvecklas ofta till soloartister där eventuellt band utgörs av anställda musiker som agerar 

utförare. Därmed inte sagt att alla soloartister med bandbakgrund är despoter. Men band som i 

praktiken styrs av visioner, erfarenheter och viljor utifrån en eller några få verkar ha svårigheter 

med engagemang och stabilitet som kan tänkas krävas för välfungerande verksamhet som band. 

Den andra strategin går ut på att bandmedlemmar i grund och botten är kompisar och att det är i 

kompisrelationerna som glädjen och inspirationen till bandverksamheten finns. Min erfarenhet 

är förvisso att band vanligen innebär att ha kul tillsammans och att band på många sätt är 

beroende av fungerande sociala relationer. Men kompisskap verkar inte vara avgörande för 

välfungerande verksamhet. Jag har både haft och hört om band där kompisskapet närmast har 

blivit en belastning. Bandmedlemmar som inte bidrar till det gemensamma eller rentutav är 

kontraproduktiva kan genom kompisrelationer ändå bli kvar och bromsa bandets utveckling. 

Exempel på detta kan vara att någons musikaliska skicklighet inte motsvarar den standard som 

eftersträvas inom bandet. Jag har själv både varit i sitsen som den som blir kvar på 

kompisskapets nåder, och som den som accepterat att kontraproduktiva medlemmar blivit kvar. 

Kompislojalitet och konflikträdsla har många gånger varit starkare än de artistiska ambitionerna. 

När jag eller någon annan medlem upplevt att detta har bromsat bandets framfart har det istället 

skapat bristande glädje och bandinspiration. 

Den tredje strategin går ut på en beslutad uppdelning av uppgifter och ansvarspositioner där var 

och en har sitt område att sköta inom bandverksamheten. I takt med att ett band går framåt 

uppkommer alltmer uppgifter som måste utföras för att bandaktiviteterna ska kunna 

genomföras. En intuitiv tanke kan vara att i rättvisans namn dela upp de uppgifter som kan 

utföras enskilt mellan bandmedlemmarna. Jag har, i likhet med många bekanta inom bandlivet 

suttit på bandmöten där uppgifter och ansvarsområden har fördelats med en tanke att skapa 

möjligheter för alla att bidra och att effektivt kunna säkra att ett ökande antal uppgifter utförs. 

Sådana uppgifter och ansvarsområden kan ha varit att boka spelningar, sköta hemsida, hålla i 

bandkassa, vara representant i replokalsförening och ordna med transporter etc. Jag har dock få 

erfarenheter av att detta tillsynes rationella beslut verkligen har lett till mer välfungerande 

verksamhet, snarare tvärtom. Förväntningarna på att alla ska infria sina åtaganden är stora, 

vilket kan ha lett till besvikelse och en upplevelse av otillräcklighet. Uppgifter förblir ogjorda 

eller övertas av en annan bandmedlem. Tillit och förtroende inom bandet blir lidande och har 

ibland lett till irritation och osämja. Aktiva beslut om vem som ska göra vad inom 

bandverksamheten verkar inte vara något som gynnar välfungerande verksamhet i längden. 

Den fjärde strategin går ut på att bygga bandverksamheten på en gemensam grundsyn så att alla 

drar åt samma håll. Alla bandmedlemmar utvecklar en bild av verksamheten, hur aktiviteter 

inom den ska göras och vad som är meningen med dessa. Genom att producera musik under ett 

bandnamn och en image skapas idéer om vad bandet är och gör, både för utomstående och 

internt. Min erfarenhet är att en stor del av bands interna kommunikation handlar om att försöka 

komma överens om detta. Jag har dock sällan upplevt att verksamhetsbilden kan bli särskilt 

gemensam. Jag har många exempel på tillfällen då medlemmar organiserat aktiviteter i bandens 

namn som jag själv inte alls ansett vara relevanta eller passande. Trots detta har sådana 

aktiviteter vanligen förvånat mig och utvecklat verksamheten med t.ex. fler fans, livespelningar 

och kontakter. Sådant har också gjort att min syn på bandet successivt har förändrats. Om band 

alltid inrymmer variationer i verksamhetssyn kan en aktiv strävan efter en samsyn innebära att 

denna blir en främmande kompromiss för alla eller att den domineras av en eller ett fåtal. I båda 
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fallen krävs det att de flesta aktivt behöver anamma en mer eller mindre främmande bild av 

verksamheten, vilket kräver mycket förhandling som tar energi från aktiviteterna. Min 

erfarenhet är att detta kan leda till en avvaktande och stagnerande verksamhet. 

Dessa uppfattningar kommer rimligen av att de som hävdar strategierna också upplever att de 

leder till lyckad organisering och uppnådda mål. Mindre lyckad organisering kan ges 

förklaringar som ligger utanför den anförda strategin. Anledningar till att jag har uppfattat dessa 

strategier som missvisande kan vara att jag har missuppfattat dem och hur de ska omsättas i 

praktiken, eller än troligare, att jag i mina erfarenheter av mindre lyckad organisering inte har 

uppmärksammat de faktorer som egentligen har varit av betydelse. Det troligaste verkar dock 

vara att uppfattningarna om den egna verksamheten sällan har sin grund i vad i organiseringen 

som verkligen leder till mer eller mindre fungerande verksamhet. Jag menar att de fyra 

strategierna ovan är exempel på en omedvetenhet av vad som egentligen har betydelse. De 

uttalade strategierna som jag menar florerar inom bandlivet är frampratade och har etablerats 

som rutinmässiga förklaringar. Detta synliggör ett gap mellan tanke och handling. Så länge 

verksamheten fungerar finns det kanske ingen anledning till att göra någon större sak av detta 

gap, men när det gäller det motsatta kan en sådan omedvetenhet vara ödesdiger. Med 

missvisande strategier i tankarna riskerar band att vara omedvetna om vilka aspekter som 

villkorar verksamheten och därmed kan få svårigheter att klara av motgång och nedgång.  

Bakgrunden till denna uppsats är en nyfikenhet på vad som har verklig betydelse i 

bandorganisering, samt en strävan efter förståelse för varför jag har upplevt tillsynes lovande 

och etablerade organiseringsstrategier som missvisande och hindrande. Att lyckas med 

samordning och engagemang under förutsättningar av frivillighet och avsaknad av formellt 

ledarskap verkar vara en särskild utmaning för band och andra ideellt baserade organisationer. 

Men kunskap och medvetenhet om hur organiseringen kan göras mer gynnsam under dessa 

förutsättningar kan vara fruktbart även utanför den ideella sfären. Frivillighet och personligt 

engagemang är något som alltfler organisationer inom arbetslivet också tar intryck av. 

Kunskaper om och förståelse för organisering i band kan därför också vara relevanta för 

utveckling inom många andra mindre organisationer i olika delar av samhällslivet. Jag vill med 

denna uppsats därför bidra med ökad kunskap om organisering i band och mindre organisationer 

mer generellt, skapa förståelse för hur verksamheter kan organiseras på gynnsamma sätt och 

därmed minska gapet mellan tanke och handling.  

Vad är ett popband? 

Innan jag fördjupar motiven för en organisatorisk bandstudie inom pedagogik är det på sin plats 

att först klargöra vad som här av ses med band. Jag använder genomgående ordet ”band” i 

betydelsen popband. Med ett popband avses en självskapande verksamhet i form av en mindre 

musikgrupp bestående av minst tre medlemmar som verkar inom den breda paraplygenren pop 
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och rock
1
. Band utanför pop och rock, skulle här ges särskilda prefix, t.ex. jazz- eller 

klezmerband. Jag vill även göra en distinktion mellan band som inriktar sig på att spela sina 

egna låtar och de som mest spelar andras, gör s.k. ”covers”. Coverband är vanligen rena 

underhållningsband som ägnar sig åt att spela välkända låtar på fester och restauranger. 

Ytterligare en distinktion görs mellan popband och artistgrupper som uteslutande agerar utförare 

för bakomliggande kompositörer och producenter, exempelvis s.k. pojkband. Ett popband avser 

således ett band som i huvudsak har skapat sig själva och sin pop och rockmusik. 

Instrumentationen, eller ”sättningen” består oftast av trummor, elbas, elgitarr (alt. akustisk 

gitarr) och sång. Keyboards och synthesizers är även vanligt förekommande. Övriga 

slagverksinstrument (percussions) och enstaka blås- och stråkinstrument kan förekomma men är 

mindre vanligt. Idag använder även många popband datorgenererade musikkomponenter. 

Många människor är verksamma i popband i Sverige. Det är svårt att säga exakt hur många då 

det inte finns någon officiell statistik för denna i hög grad fritidsbaserade verksamhet. Det är 

dock inte ovanligt att banden bedriver sin verksamhet i studiecirkelform för ekonomiskt bidrag 

och tillgång till replokaler. Statistik från Folkbildningsrådet kan därför ge en fingervisning om 

bandverksamhetens omfattning. Under 2012 deltog 183 191 personer i någon studiecirkel i 

popband (Folkbildningsrådet 2013). 

Tre motiv för en organisatorisk bandstudie inom pedagogik 

Band förefaller befinna sig i gränsland mellan det ideella och det kommersiella, mellan 

kompisskap och professionalism och mellan det enskilda och det kollektiva. En grupp som själv 

skapar sin verksamhet utan formaliserade regler under dessa utmanande omständigheter, kan 

rimligen lära oss något om organisering och dess villkor. Villkor för mänskliga processer är 

något som särskilt uppmärksammas inom den pedagogiska disciplinen. Detta reflekteras i 

Qvarsells definition av vetenskaplig pedagogik som ”studiet av lärandet och 

påverkansprocesser, och inte minst villkoren för sådana processer, med utgångspunkt från den 

lärande människan och hennes livsvillkor, både som enskild individ och som medlem i en 

kollektiv gemenskap” (Qvarsell i Bron 2004, s.30). Med pedagogiken som vetenskapligt 

                                                     
1
 ”Pop och rock” är en flitigt använd generaliserande benämning för en paraplygenre innehållandes 

ständigt föränderliga undergenres och stilbenämningar som pop, rock, hårdrock, soul, funk, 

reggae, hiphop, metal, techno, grunge m.m., d.v.s. de stilar som dominerar de flesta människors, 

särskilt ungdomars musikpreferenser i vårt samhälle. Denna paraplygenre kan sägas härstamma ur 

den populärkultur som tog fart under efterkrigstiden i västvärlden. ”Pop” står rätt och slätt för 

populärmusik vilket i stort sätt kan användas för all musik som lyssnas på inom större folkgrupper. 

”Rock” betecknar ursprungligen ”rock and roll” vilket kan sägas vara den ”vita” versionen av den 

afroamerikanska genren ”rhythm and blues” som utvecklades under första hälften av 1900-talet. 

Rockmusiken kan förstås som en del av popmusiken. Vissa poängterar dock att rock används för 

att markera en hårdare och mer bluesbaserad stil, samt för att göra en distinktion gentemot pop, 

som anses vara mer ”kommersiellt” inriktad (Cohen 1991; Epstein 1994). Den distinktionen 

började göras gällande på 1960-talet då exempelvis Beatles kallades för pop och Rolling Stones 

för rock. Idag kallar ett rockband inte gärna sin stil för pop och vice versa, vilket pekar på hur 

olika stilriktningar inom pop och rock gärna urskiljer sig från varandra för att markera en särart. 
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hemvist vill jag rikta blicken mot villkoren för påverkansprocesser i den kollektiva gemenskap 

som ett band utgör. Kunskaper om dessa villkor kan inte bara vara till hjälp för band att 

organisera sin verksamhet på gynnsamma sätt. Sådana pedagogiska kunskaper kan även vara 

fruktbara i förståelse av hur andra mindre organisationer kan utveckla sin verksamhet. Till dessa 

två praktiska motiv kan även läggas ett tredje, inomvetenskapligt motiv för att studera band på 

sätt som inte tidigare gjorts. Dessa tre motiv utvecklas närmare nedan. 

För det första kan kunskap om organisering bidra till mer gynnsam bandorganisering. 

Sociologen Ruth Finnegan (1989/2007) konstaterar att band är kortlivade och existerar i ca tre 

år i snitt. Hon menar också att musikernas verksamhet ter sig så tagen för given att den blir 

”osynlig” för dem själva, vilket återspeglas i titeln ”The hidden musicians” (Finnegan 

1989/2007). Genom medvetenhet och kunskap om sin organisering kan band hålla ihop längre 

och möta den ökade betydelsen av självskapad organisering som följt av Internet och tillgänglig 

teknik alltsedan 1980-talet, då Finnegans studie genomfördes. Möjligheter till att slå igenom låg 

tidigare helt i händerna på den s.k. ”branschen” med sin exklusiva tillgång till media, studios, 

skivutgivning etc. Branschfolk coachade och styrde i stor utsträckning och banden behövde bara 

”åka med” mot avlöning och berömmelse. Med dagens alltmer flytande gränser mellan det 

ideella och kommersiella framstår band istället som hobbysatsningar med potential att med egen 

kunskap utvecklas till bidrag inom kulturlivet och entreprenörsmässiga arbetstillfällen inom en 

växande kulturnäring. År 2011 bedömdes musikindustrin omsätta 6,3 miljarder kronor, utgöra 

tre procent av BNP och sysselsätta fler än t.ex. fordonsindustrin (Tillväxtverket 2012). Året 

därpå var omsättningen 7,4 miljarder kronor, vilket är en ökning på 17 procent (STIM 2014).  

För det andra kan bandverksamhet betraktas som en mindre organisation vars ideella kontext 

kan bidra med värdefulla insikter för utveckling även inom arbetslivet. Vid första anblicken ter 

sig de mest uppenbara skillnaderna vara bandens icke-hierarkiska karaktär där ledarskap och 

deltagande vilar på informella grunder. Organisationsforskarna Backström, Wilhelmson, Åteg, 

Köping Olsson och Moström Åberg (2011) menar dock att arbetslivet är på väg in i en s.k. post-

industriell era där medarbetaren alltmer förväntas utveckla styrning inom sig själv istället för att 

ständigt lyda direktiv. Arbete baserat på inre motivation skapar inte bara bättre prestationer utan 

hänger också ihop med medarbetarnas växande efterfrågan på personlig tillfredställelse i arbetet. 

Detta nya medarbetarideal skapar behov av kunskaper som kan utveckla kompetens att agera 

självständigt. I detta utvecklas chefsrollen till att bli en pedagogisk grupprocessledare som 

endast stödjer och riktar (directing) medarbetarnas interaktioner (Backström et al. 2011). 

Backström et al. leker här med ordet director som också kan betyda regissör. Om medarbetare i 

denna liknelse ges, så att säga artistisk frihet att tillsammans genomföra sitt spel på arbetslivets 

scen, har post-industriella organisationer anledning att lära och inspireras av hur popband får 

saker att hända under förutsättningar av informellt och distribuerat ledarskap och deltagande. 

För det tredje är bandorganisering till stora delar ännu ett outforskat område (Cohen 1991; 

Finnegan 1989/2007). Jag menar att band förtjänar större akademisk uppmärksamhet men att 

bandforskningen inte bara är i behov av fler studier. Det föreligger även ett behov av nya sätt att 

förstå band på. Det smala utbudet av empirisk forskning på de organisatoriska aspekterna av 

bandverksamhet som behandlas i nästa kapitel, tenderar att vara deskriptiv med en uttalad 

försiktighet till alltför teoretisk analys. Avsikten med detta sägs vara att inte riskera att reducera 

musikpraktikerna till instanser av etablerade samhällsteorier. Jag menar å andra sidan att en 

sådan försiktighet riskerar att isolera bandpraktiker till något väsenskilt där verksamhetens 
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tillblivelse i mellanmänskliga samordningsprocesser osynliggörs. Med pedagogikens blick och 

processbaserade synsätt kan band istället förstås som instanser av organisering. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om och förståelse för organiseringsprocesser i 

mindre organisationer och specifikt i popband. Kunskap om organiseringsprocesser innebär 

huvudsakligen hur och varför processerna fungerar, d.v.s. deras principer och villkor. Förståelse 

för organiseringsprocesser innebär huvudsakligen hur denna kunskap kan användas för att 

organisera på sätt som kan leda till önskvärda konsekvenser. Insikter från hur det specifika fallet 

ett popband organiseras antas även kunna användas för att förstå organisering i andra mindre 

organisationer. 

Fyra forskningsfrågor formuleras varav de tre första är empiriska och den fjärde är analytisk.  

 Vad innehåller organiseringen?  

 Hur görs organiseringen?  

 Vilken mening skapas i organiseringen?  

 Hur villkoras välfungerande organisering?  

I syfte att utveckla kunskap om organiseringsprocesser ställs först två empiriska frågor om vad 

som kännetecknar dessa processer i ett popband. Frågorna eftersöker således vad 

bandverksamheten består av och hur den görs. Den första frågan avser att mäta bandets 

aktiviteter, d.v.s. vad bandet gör. Med stöd i svar på den frågan kan den andra frågan mäta 

verksamheten som ett utfall av aktiviteter. Till skillnad från den första frågan inbegrips här en 

tidslig dimension. Med ett processbaserat synsätt ter sig verksamhetens utfall som en 

beskrivning av hur de ingående aktiviteterna organiseras över tid. Denna fråga avser dock inte 

bara att mäta verksamhetens utfall i stort, utan även villkor för utfallet. Frågan eftersöker 

således även vad som villkorar att organiseringsprocesser kommer till stånd, d.v.s. vad som 

krävs av organiseringen för att utfallet ska bli som det blir. 

Svaren på de första två frågorna är avsedda att kunna formulera ett samband mellan 

organisering av aktiviteter och verksamhetens utfall utifrån identifierade villkor för 

organiseringsprocesser. Givet att verksamheten kan te sig mer eller mindre välfungerande 

innebär studiens syfte även att utveckla förståelse för vad som kännetecknar välfungerande 

verksamhet. Detta aktualiserar ett behov av att identifiera önskvärt och icke önskvärt utfall. Den 

tredje empiriska frågan eftersöker därför föreställningar och värden genom vilken mening som 

skapas i organiseringen. Detta reflekterar studiens centrala begrepp organisering och 

meningsskapande, där det förra inbegriper handlingars samordning och det senare självbilder 

och föreställningar som skapas i relation till handlingarna. Förståelsen av dessa begrepp 

fördjupas i uppsatsens tredje kapitel. Den fjärde frågan avser mäta villkor för önskvärt utfall. 

Frågan är analytisk och eftersöker svar som kan härledas ur svaren på de övriga frågorna. Skälet 

för denna fråga är att den ger möjlighet till en sammanvägning av önskvärt och faktiskt utfall till 
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en slutsats om vad som kännetecknar välfungerande verksamhet. Villkoren för välfungerande 

utfall följer sedan av sambandet som beskrivits ovan. Ur dessa resultat antas mer generella 

slutsatser om organiseringsprocesser och dess villkor kunna dras, vilket uppfyller studiens syfte. 

Avgränsningar 

Föreliggande studie är inriktad på förståelse av organisering och dess villkor i mindre 

organisationer och i popband specifikt. Den pedagogiska utgångspunkten uppmärksammar att 

organisering innebär pågående mellanmänskliga processer vilket förtydligas av att de 

fokuserade aspekterna i studien benämns organiseringsprocesser. Detta innebär – som studiens 

undertitel antyder – ett särskilt fokus på vad som händer bakom kulisser och mellan människor i 

ett popband och hur det påverkar verksamhetens utfall. Genom att betrakta ett band som en 

mindre organisation utifrån generella organisatoriska aspekter framför sådana aspekter som är 

specifika för den musikaliska och populärkulturella kontexten, och framför särskilt intresse för 

bandmedlemmarna som personer, anläggs här ett organisatoriskt perspektiv. Det finns givetvis 

andra perspektiv som band kan studeras ur. Merparten av tidigare bandforskning betraktar band 

ur vad jag har valt att kalla ett musikskapande, ett biografiskt eller ett popkulturellt perspektiv. 

Dessa perspektiv synas närmare i nästa kapitel, men nämns här för att tydliggöra avgränsningen 

till det valda organisatoriska perspektivet. 

Det organisatoriska perspektivet ger vid hand fokus på verksamheten som sådan. Verksamheten 

antas bestå av mellanmänskliga processer där deltagare samordnar sig i göranden. Organisering 

är således något som sker mellan människor men också av människor. Med en pedagogisk 

utgångspunkt ter sig organisering som ett samspel mellan kollektiva och enskilda aspekter där 

det inte är fruktbart att ensidigt fokusera på någon av dem. Om alltför stort utrymme ges åt 

någotdera hållen kan organiseringen förloras ur sikte. 

Mindre organisationers verksamhet kan givetvis inrymma en överväldigande mängd enskilda 

aspekter med tänkbar betydelse. Den genomförda undersökningen är en närstudie av mänskliga 

interaktioner vilket innebär att exempelvis enskilda känslouttryck uppenbaras. Av två skäl har 

dock de emotionella aspekterna en tillbakaskjuten roll i föreliggande studie. För det första har 

bandlivets emotionella aspekter redan utforskats relativt grundligt (t.ex. Bennett 1980; Cohen 

1991; Taylor 2003). Motivation till bandverksamhet kan exempelvis ses som en följd av balans 

mellan egen förmåga och upplevda möjligheter (Bennett 1980) och upplevelse av positivt utbyte 

av nedlagd ansträngning (Cohen 1991). Fokus på dessa aspekter kan ge intryck av att gynnsam 

organisering sker automatiskt som en följd av enskild motivation. Verksamheten framstår på 

detta sätt som en summa av individuella strävanden och känslor. Min erfarenhet har dock visat 

att verksamhetens utfall inte står i sådan enkel analogi med enskilda upplevelser och att utfallet 

rentutav kan stå i kontrast till dem. Emotioner ter sig både flyktiga och svåra att mäta, men 

också bedrägliga och sällan kopplade till faktiska handlingar. Det andra skälet till denna 

avgränsning är således att emotionella aspekter kan skapa en slagsida åt det enskilda och 

psykologiska och på så vis hindra förståelse av organisering från en pedagogisk utgångspunkt.  
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Uppsatsens disposition 

I detta inledande kapitel har det identifierats ett behov av kunskap om bandorganisering. Sådana 

kunskaper kan leda till insikter om hur mindre organisationer i allmänhet kan organisera sin 

verksamhet på gynnsamma sätt. Föreliggande studie ämnar söka denna kunskap genom att 

studera ett popband utifrån hur det organiseras. Detta innebär att gå bakom kulisser då det som 

syns och hörs utåt av ett band utgör en liten del som kan liknas vid toppen av ett isberg. Nästa 

kapitel, Tidigare forskning, visar hur tidigare bandforskning har beskrivit och förstått detta 

”isberg” utifrån olika perspektiv, där det organisatoriska perspektivet särskilt lyfts fram för 

diskussion i relation till denna studies intresseområde. Det konstateras att utbudet av 

organisationsstudier på band är både litet och inaktuellt, samt att bandforskningen saknar det 

processbaserade synsätt som antas behövas för fördjupad förståelse för hur bandverksamhet 

villkoras. 

I det tredje kapitlet, Teoretiskt ramverk, utvecklas ett tankesystem för hur en organisation kan 

förstås utifrån organiseringsteorin och teorin om meningsskapande. Här definieras och 

diskuteras de begrepp som använts för att begripliggöra det studerade popbandets organisering. 

Kapitlet avslutas med reflektioner kring styrkor och svagheter med de valda teoribildningarna 

och ett processbaserat synsätt. 

I det fjärde kapitlet, Metod, diskuteras och redogörs för de metodologiska överväganden som 

denna studie har gett upphov till. Forskningsdesignen utgörs av en longitudinell fallstudie där 

ett popband har studerats under ca ett halvår utefter en ansats som har inspirerats av etnografi. I 

kapitlet diskuteras och motiveras val av band, datainsamlingstekniker, analys och den abduktiva 

slutledningsmetod som har tillämpats. Här problematiseras även forskarrollen och den påverkan 

som kan ske av att forskaren har en egen bakgrund inom den studerade verksamheten. Även 

etiska frågor och validitet diskuteras i relation till hur de har hanterats i studiens genomförande. 

Resultat är uppsatsens femte kapitel och inrymmer en presentation av empiri och dataanalyser i 

relation till studiens fyra forskningsfrågor. Ur svaren på dessa frågor dras slutsatser om hur 

bandorganiseringen går till, vad som kännetecknar välfungerande och mindre välfungerande 

verksamhet och hur verksamhetens utfall villkoras i organiseringen. 

Det sjätte och sista kapitlet är Diskussion där först reflektioner görs kring huruvida syftet kan 

betraktas som uppfyllt och huruvida resultaten kan betraktas som giltiga utifrån metodologiska 

kvalitetskriterier. I kapitlet lyfts tre huvudresultat fram vilka diskuteras i relation till valda 

teoribildningar och hur de kan betraktas som principer för organiseringsprocesser i mindre 

organisationer i allmänhet. Här diskuteras också vilken teoretisk kunskap studien kan bidra med 

samt hur resultaten kan leda till en ny processbaserad syn på bandverksamhet. Utifrån studiens 

resultat ges avslutningsvis förslag på vad popband och mindre organisationer kan 

uppmärksamma i sin verksamhet för gynnsamma resultat, samt vilken vidare forskning som 

behöver göras för att ytterligare fördjupa kunskapen om och förståelsen för 

organiseringsprocesser. 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras och redogörs för tidigare forskning på band. I huvudsak fyra olika 

perspektiv på bandverksamhet har identifierats. Nedan ges först en forskningsöversikt av vad 

som skrivits ur de perspektiv som här benämns ett musikskapande, ett biografiskt och ett 

popkulturellt perspektiv. Avsikten med detta är att ge en orientering på bandområdet i allmänhet 

samt att tydliggöra gränserna för det organisatoriska perspektiv som är av primärt intresse. 

Efter denna översikt behandlas forskning på bandverksamhet ur ett organisatoriskt perspektiv. 

Därefter avslutas kapitlet med en diskussion om vilka slutsatser som kan dras ur detta. 

Band ur olika perspektiv 

Det musikskapande perspektivet på bandverksamhet uppmärksammar hur människor musicerar 

tillsammans och den resulterande musiken. Inom musikvetenskap finns mycket skrivet om 

musikaliska grupprocesser. Det musikpedagogiska fältet har särskilt studerat komposition och 

lärande i grupp. Gruppmusicerande, s.k. ensemblespel är ett tema som återfinns i en rad 

uppsatser, speciellt inom lärarutbildningarna. Här finns även forskningsartiklar som t.ex. den 

finska “Garage rock bands: a future model for developing musical expertise?” (Westerlund 

2006). I den föreslås att den formella musikundervisningen kan influeras mer av bandens 

informella och kollektiva lärande. Titeln på den svenska artikeln ”The rock band context as 

discursive governance in music education in Swedish schools” (Lindgren & Ericsson 2010) 

vittnar om att det även finns kritik kring att låta skolundervisningen styras av härskande 

rockbandsideal. Författarna poängterar att ensemblemetodik i bandanda redan har varit 

dominerande i 40 år och att det inte är självklart gynnsamt för undervisningen. I detta 

sammanhang kan även nämnas artikeln ”Kan man undervisa i att spela rockmusik?” (Johansson 

1996) som problematiserar rockens och bandens intåg i skolans värld. 

En bandstudie utanför den formella undervisningskontexten är Gullbergs avhandling 

”Skolvägen eller garagevägen: studier av musikalisk socialisation” (2002). Denna både 

musikpedagogiska och musiksociologiska studie behandlar hur komposition, lärande och 

spelandestrategier skiljer sig mellan ett ”musikhögskoleband” och ett ”garagerockband”. Vidare 

kan nämnas den italienska studien ”Group music composing strategies: A case study within a 

rock band” (Biasutti 2012). Här ges viss uppmärksamhet åt bandets organisering i ett avgränsat 

kompositionssammanhang. Generellt kan det musikskapande perspektivet på band sägas kunna 

få syn på musiken och dess utförande, lärande och skapande. 

Det biografiska perspektivet innebär intresse för individens liv som bandmusiker och medlem i 

en social gemenskap. Inom kultur- och folklivsstudier och s.k. fritidsforskning finns en del 
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skrivet om framförallt ungdomar och bandens betydelse i deras liv. Fornäs, Lindberg och 

Sernhede (1988) har exempelvis uppmärksammats för sin fylliga beskrivning av tre unga band 

och deras verklighet i 1980-talets Sverige. Författarna beskriver banden som kompisgäng och 

former av livsstilsaktivitet. Ett biografiskt perspektiv kan få syn på drivkrafter och motiv bakom 

individens verksamhet i band, men kan även rikta specifikt intresse för bandmusikerna som 

personer. Utomakademiskt och journalistiskt intresse för band och bandmusiker tar sig uttryck i 

en stor mängd bandbiografier. Dessa bygger på ett berättande ur ett utifrån- eller publik-

/fansperspektiv. De är ofta baserade på andrahandskällor som tidningsintervjuer, Internet och 

andra biografier, men även intervjuer med bandmedlemmar, bransch- och runtomkringfolk. Ett 

urval av dessa (Gilbert 2009; Malins 2008; McIver 2009; Strauss 2006; Svedberg 2009) visar 

inget särskilt vetenskapligt värde för föreliggande uppsats och tenderar att vara sensationslystna 

och mytologiserande kring artisterna, musiken och musikkulturerna de skildrar. Den typen av 

litteratur kan i sig dock räknas som delar av den popkulturella aspekten av bandverksamhet.  

Ur ett popkulturellt perspektiv framträder banden som väsentliga delar av populärkulturen, med 

stort intresse inom främst sociologi och kulturstudier. Bandfenomenet har till stor del betraktats 

utifrån relationen mellan musik och publik (Reid, Epstein & Benson 1994). Få sociala praktiker 

är lika mytologiserade och omgärdade med föreställningar som band. Med avstamp i 1960-talets 

Beatles och Rolling Stones, kan dessa och efterkommande succéband som ABBA, Pink Floyd, 

Europe, U2, Metallica, Oasis, Coldplay etc., närmast betraktas som fenomen skilda ifrån 

bandens faktiska verksamhet. Detta kan beskrivas som att idén om bandet, i bilder, image, 

språkbruk och framställning, har en stark ställning inom populärkulturen. Band kan förstås som 

en popkonstnärlig institution som tar sig uttryck i bandnamn, låtar, visuellt framträdande och 

inte minst i följarna och deras identifikation med vad de uppfattar att bandet står för. Sociologen 

Joseph Kotarba menar t.ex. att bandet Metallica inte bara blivit arketypiskt för hårdrock, utan 

för all rockmusik överlag. Han menar t.o.m. att bandet blivit ett slags soundtrack för amerikansk 

kultur (Kotarba 1994). 

Mycket har skrivits om populärkulturen, dess uttryck och historia. I Andy Bennetts ”Cultures of 

Popular Music” (2001) skisseras en översikt av populärkulturens framväxt i västvärlden under 

efterkrigstiden. Utvecklingen är tätt sammantvinnad med att ungdomen blev en ny avgränsad 

konsumentgrupp under 1950-talet och att medieprodukter, så som skivspelare, skivor, TV, 

instrument och studioutrustning utvecklades och blev billigare. Popkulturens musik, klädmoden 

och livsstilar medierades via TV, film och skivindustrin. Popbanden kunde i linje med denna 

utveckling bli till varumärken, förpackas och marknadsföras som produkter på denna kraftigt 

expanderande marknad (Bennett 2001). 

Här kan en fråga ställas om banden endast agerar marionetter och offer för exploatering inom 

denna populärkulturella industri. Det är givetvis inte så enkelt. Bandforskningspionjären Stith 

H. Bennett (1980) menar att bandmedlemmar ofta förstår sig själva mot bakgrund av den bild av 

bandverksamheten som musikindustrin skapar. Dotter, i Epstein (1994) anser t.o.m. att dessa 

bilder, eller myter om man så vill, ligger till grund för bandmedlemmarnas motiv och drivkraft. 

I Reid, Epstein och Bensons (1994) socialpsykologiska enkätstudie på semiprofessionella
2
 

bandmusiker framkommer att bandmusiker i högre grad identifierar sig med fantasin om sitt 

framtida musikerliv, än med hur deras bandverksamhet för närvarande ser ut. 

Bandmusikerrollen ter sig som en kulturell statusmarkör vilken är lätt att agera ut och få 

                                                     
2
 En semiprofessionell musiker definieras här utifrån att musiken inte är den enda inkomstkällan. 
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erkännande för i många olika sociala sammanhang (Reid, Epstein & Benson 1994). Inom 

hårdrocken upplevs strävan efter att bli en uppmärksammad karismatisk artist som stark. 

Weinstein (1991) menar att hårdrocksband i praktiken fungerar som kapitalistiska företag i 

underhållningsbranschen, men drivs av personliga artistiska drömmar om att få leva ut som en 

metal god på scenen inför sin publik. Bandmusikern har vanligen själv en bakgrund som en 

person i publiken med drömmar om att en dag få förkroppsliga myten (Weinstein 1991). 

Konformitet till den popkulturella marknaden handlar om att få ut sin produkt, d.v.s. sin image 

och sitt budskap. Bandens verksamhet handlar mycket om att skriva
3
, spela och framföra musik, 

men, som Cohen (1991) påpekar, bygger bandens fortlevnad ofta på ett samexisterande av både 

kreativitet och kommersialism. Så fort ett band har för avsikt att nå andra människor med sin 

musik blir det fråga om att i någon mening marknadsföra sin produkt på en musikmarknad där 

en inte sällan stenhård konkurrens råder. Musiken måste kläs i bandnamn, visuell framtoning, 

attityder, genretillhörighet etc. för att nå fram till och bli intressant för en publik. Weinstein 

(1991) beskriver detta förhållande som att kulturen utgörs av transaktioner mellan musiker, 

publik och medierare, d.v.s. popkulturella företag som skivbolag, media och arrangörer. 

Bland forskning på de popkulturella aspekterna av bandverksamhet märks även intresse för 

musikkultur som yttringar för samhälleliga strukturer som klass och kön-genus. I bl.a. Bennett 

(2001) konstateras t.ex. att band är en typiskt mansdominerad verksamhet. Detta 

problematiseras något i Cohen (1991), Fornäs et al. (1988) och Weinstein (1991) men 

uppmärksammas explicit i andra mer kritiska studier med feministisk och politisk-filosofisk 

inramning. Men inom den makroteoretiska forskningen på bandverksamhet finns även 

ekonomiska studier som uppmärksammar musikindustrin och musikernas roll som entreprenörer 

på musikmarknaden. Ett exempel är Phillips “Rock and roll fantasy? The reality of going from 

garage band to superstardom” (2013) som identifierar de samtida villkoren för artister och band 

att verka som entreprenörer och kulturproducenter inom en musikmarknad och musikindustri i 

förändring.  

Sammanfattningsvis kan sägas att bandverksamhet är en del av samhällslivet som har 

uppmärksammats inom samhällsforskning med olika perspektiv. Den helhetsbild som växer 

fram är att band framstår som en liten musikalisk och social gemenskap som både påverkar och 

påverkas av föreställningar inom en större populärkultur av underhållning, identitet, drömmar, 

estetik och kommersialism, där gränserna mellan bandmedlem, publik och entreprenör är 

flytande. Gemensamt för de tre dominerande perspektiven som redogjorts ovan är att de främst 

inriktats på upplevelser av bandverksamheten och vad den producerar. De musikskapande och 

biografiska perspektiven tenderar att se till musikens respektive individens villkor, medan de 

popkulturella studierna sällan bygger på empiri från faktiska bandpraktiker. Tidigare forskning 

har ägnat begränsad uppmärksamhet åt verksamheten som sådan, d.v.s. åt det organisatoriska 

perspektivet. 

                                                     
3
 Här bör nämnas att ”skriva” inom pop och rockgenren – som till stora delar är en gehörstraderad 

praktik – ofta mer är en metafor för minnes- och inspelningsbaserat komponerande, än en 

hänvisning till musikens rent fysiska nedteckande i form av noter (se t.ex. Lilliestam 1995). 
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Bandverksamhet ur ett organisatoriskt perspektiv 

I detta avsnitt behandlas vad som framkommit i tidigare forskning beträffande hur ett band 

organiseras. Först ges en kort presentation av litteraturen i kronologisk ordning varpå 

organisatoriska aspekter med relevans för föreliggande studie lyfts fram under dessa fem teman; 

Bandbildning, Bandaktiviteter, Mål för verksamheten, Sociala positioner och ledarskap och 

Villkor för verksamheten. 

Empirisk bandforskning med relevans för ett organisatoriskt perspektiv återfinns i anslutning till 

sociologi och musiketnologi. Denna typ av studier tar sin början vid tiden då 

ungdomskulturforskningen fick sitt genomslag på 1980-talet. Andy Bennett (2001) konstaterar 

att en av de första etnografiska bandstudierna är Stith H. Bennetts ”On becoming a rock 

musician” (1980). Detta verk är sedan flitigt refererat i den fortsatt blygsamma mängd litteratur 

som producerats på området. De nedan behandlade studierna kommer från USA, England, 

Sverige och Finland. 

Bennett (1980) bidrar med en banbrytande akademisk intresseförskjutning från populär- och 

ungdomskultur som yttringar för större ekonomiska strukturer etc., till de lokala praktiker som 

utgör musiklivet. Empirin baseras på författarens eget deltagande i en mängd rockband
4
 och 

lokalt musikliv mellan åren 1970-1980 på olika platser i USA och delvis i Frankrike (Bennett 

1980). 

Ett verk som sprider mycket kompletterande ljus över Bennett (1980) är Finnegans (1989/2007) 

studie av musiklivet i staden Milton Keynes i England under åren 1980-1984. En ansenlig del 

av studien berör rockbandsverksamheter och baseras på intervjuer med 33 av stadens över 100 

band. Trots att studiens deltagare är i åldern 16-21 år, menar Finnegan att bandverksamhet inte 

endast tillhör ungdomskultur. Flera av bandmedlemmarna är både i 30- och 40-årsåldern. 

Finnegan vill bidra till att flytta fokus från masskultur, klass och livsstadier till vad som sker ”på 

marken” i det vardagliga livet. Avsaknad av forskning kring de mikrosociologiska processer 

som ligger till grund för musiklivet är en av anledningarna till att hon kallar sitt 

forskningsobjekt ”De gömda musikerna”. Den andra anledningen, vilken också nämnts ovan, är 

att musikpraktiken framstår som så inbäddad i det sociala livet och tagen för given att den blir 

osynlig för musikerna själva (Finnegan 1989/2007). 

En i sitt slag unik svensk studie är Fornäs, Lindberg och Sernhedes (1988) fallstudier på tre 

unga nybörjarband under åren 1985-1987. Medlemmarna i de tre banden är i åldern 15-19 år 

och verkar i skilda geografiska och socioekonomiska miljöer. Studien baseras i huvudsak på 

intervjuer, gruppintervjuer och observationer (Fornäs et al. 1988). 

Cohen (1991) bidrar med en ettårig studie av många olika band, runtomkringfolk och det lokala 

musiklivet i Liverpool under 1985. Studien baseras på intervjuer och observationer med extra 

fokus på två av banden som fallstudier. I dessa två band var bandmedlemmarna i 20-årsåldern. 

Vid tiden för studien råder hög arbetslöshet i Liverpool (27%) och bandverksamhet anses 

                                                     
4
 ”Rockband” är genomgående ett sätt att i litteraturen språkligt skilja verksamheten från t.ex. 

storband, jazzband, brassband, klezmerband etc. Poängen är mer att markera att det handlar om 

band inom popkulturen som i huvudsak är baserade på trummor, elbas och elgitarr, än att banden 

benämner sin egen musik just ”rock”. Se inledningen för ytterligare klargörande av terminologin.  
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allmänt som en lika framkomlig karriärväg som att studera till något yrke som det ändå inte var 

givet att man sedan kunde få (Cohen 1991). 

Den tidsmässigt längsta studien på ett och samma band och kanhända mest djupgående och 

fylliga, utgörs av Taylors (2003) femåriga fallstudie. I likhet med Bennett (1980) baserar Taylor 

(2003) sin studie på sitt eget deltagande i bandverksamhet. Studien bygger på fältanteckningar 

från författarens tid som medlem i bandet ”False Prophet” i New York under åren 1988-1993. 

Bandet har tagit steget till att släppa skivor på skivbolag och turnerar flitigt, både i Nordamerika 

och i Europa. Författarens avsikt med att gå med i bandet hade till en början ingenting med 

forskning att göra. Dagboksliknande fältanteckningar lade först i efterhand grunden till 

forskningsprojektet, vilket kompletterades med intervjuer med de gamla bandkamraterna 

(Taylor 2003). 

Från det ekonomiska forskningsfältet kommer Laaksonen, Ainamo och Karjalainens (2011) 

fallstudier på fyra internationellt framgångsrika finska band. Dessa följs och observeras under 

fyra år, 2006-2009 samt intervjuas med fokus på banduppgifter och beslutsfattandeprocesser. 

Banden framställs som lyckade entreprenöriella tilltag och kan anses ha slagit igenom. 

Bandmedlemmarna i studien har sitt levebröd i musiken och sina band (Laaksonen, Ainamo & 

Karjalainen 2011). 

Bandbildning 

Band bildas i huvudsak på två olika sätt. Bennett (1980) menar att ett sätt är att relativt 

rutinerade musiker slår sig ihop för att spela tillsammans. Detta sker genom personliga 

kontakter och annonser inom musiklivets sociala nätverk (Bennett 1980). Finnegan (1989/2007) 

menar att det andra sättet är då band bildas ur etablerade kompisgäng. Detta sker ofta redan 

under skoltiden då många är relativt orutinerade. Gemensamt för dessa två sätt är att 

bandbildande vanligen sker på en eller två personers initiativ, s.k. grundare (Finnegan 

1989/2007). 

Bandaktiviteter 

Repetitioner utgör huvuddelen av bandaktiviteterna för många band. Banden hyr, äger eller 

lånar särskilda lokaler för detta ändamål, s.k. replokaler. Finnegan (1989/2007) menar att band 

vanligen repeterar en till tre gånger per vecka. I högaktiva band kan det också handla om tre till 

fyra gånger per vecka (Taylor 2003). Cohen (1991) identifierar två huvudsakliga fokus under 

repetitioner. Dessa är komposition och nytt material, respektive förberedelser inför 

livespelningar. Nytt material kommer vanligen till genom att enskilda bandmedlemmar 

presenterar egna mer eller mindre utvecklade låtidéer för bandet. Låtarna bearbetas och 

färdigställs sedan med olika grad av kollektivt inflytande (Cohen 1991). Den kollektiva delen av 
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kompositionen kan ske i form av jammande
5
 med utgångspunkt från de medhavda idéerna. 

Ibland anses kompositionerna även kräva flitigt liveframförande för att bli ”färdiga” (Taylor 

2003). 

Livespelningar innebär framföranden inför publik. Denna bandaktivitet utförs i varierande 

utsträckning. Finnegan (1989/2007) menar att vissa band på sin höjd har några få livespelningar 

per år medan andra spelar live uppåt 150 gånger årligen (Finnegan 1989/2007). Taylor (2003) 

poängterar att livespelningar även kan inbegripa aktiviteter som att sälja skivor och andra 

bandvaror (merchandise), t.ex. t-shirts. Intensiva perioder av frekvent livespelande som innebär 

resande mellan olika geografiska platser, benämns turnéer (Taylor 2003). 

Inspelningar är aktiviteter som bandet utför själva eller med hjälp av inhyrd expertis i studio. 

Cohen (1991) pekar på att inspelningar med god ljudkvalitet är en konkurrensfördel för band. 

Trots att studioinspelningar i regel anses ge bäst resultat, väljer en del band att spela in själva 

med egen inspelningsutrustning av ekonomiska och praktiska skäl. De resulterande 

inspelningarna används till försäljning och annan distribution för att sprida och göra reklam för 

bandets musik. Vissa inspelningar, s.k. demos, görs i särskilt syfte att få skivbolag och andra 

aktörer inom musikbranschen intresserade av bandet (Cohen 1991). 

Bandmöten hålls för att planera och diskutera verksamheten. Cohen (1991) menar att 

exempelvis ekonomiska och organisatoriskt-administrativa frågor är sådant som band kan vilja 

hantera separerat från andra typer av aktiviteter. Om meningsskiljaktigheter skulle uppstå ska 

inte dispyterna stå i vägen för det musikaliska under repetitionerna (Cohen 1991). 

Marknadsföring är en aktivitet som de flesta band måste ägna sig åt om de vill synas och nå en 

publik. Cohen (1991) poängterar att detta inte minst gäller reklam för livespelningar. Banden 

framställer egna affischer, affischerar och postar annonser i olika media (Cohen 1991). 

Mål för verksamheten 

Bennett (1980) konstaterar att livespelningar generellt är den konkreta målsättningen för band. 

Livespelningarna har en potential att generera en växande skara följare till bandet, d.v.s. fans 

(Bennett 1980). Cohen (1991) tillägger att livespelningar också kan ge självförtroende och 

respekt som band. Därför framstår organisering av livespelningar som verksamhetens främsta 

uppgift (Cohen 1991). 

Bandverksamhetens målsättningar kan också sägas drivas av en övergripande mental bild. 

Cohen (1991) menar att denna vision är att slå igenom. Detta kan betyda stort kändisskap och 

erkännande för artistiska och konstnärliga uttryck. Band som har slagit igenom kan ofta leva på 

sin musik vilket gör att slå igenom också sätts i samband med att bandverksamhet kan utvecklas 

till ett yrke. Visionen underbyggs således inte bara av drömmar om ära och berömmelse, utan 

även av att bandverksamheten kan utgöra en reell karriärväg (Cohen 1991). Förutsättningarna 

inom exempelvis hårdrock för att kunna börja leva på sitt band, sägs vara att man säljer ca 

40.000 skivor samt turnerar och säljer merchandise aktivt (Laaksonen et al. 2011).  

                                                     
5
 Att jamma kan beskrivas som en kollektiv improvisation byggd på vissa musikaliska teman, idéer 

och underförstådda genrebestämda ramar (se t.ex. Lilliestam 1995 för mer om gehörsmusik).  
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Sociala positioner och ledarskap 

Bennett (1980) menar att det utvecklas två olika sociala positioner i bandorganiseringen. Dessa 

är organisatörer och joiners6
. Organisatörer blir betraktade som ledare och anses ha förmågor att 

fatta beslut och samordna. Joiners förväntas i regel ”bara spela” och jobba för organisatören(-

erna). Dessa informella positioner förändras dock ofta med tiden och kan även flyta in i 

varandra. Positionerna upprätthålls av s.k. interaktionella presentationer, d.v.s. att positionerna 

hela tiden pratas fram i en pågående förhandling (Bennett 1980). 

Finnegan (1989/2007) understryker att band saknar formellt ledarskap och att flytande sociala 

positioner gör att det ter sig diffust och distribuerat i praktiken. För band kan ledarskapet vara 

omedvetet och outtalat, men är inte desto mindre erkänt och accepterat. Ledarskapet ter sig dock 

mer som områden som är öppna för flera och varierande bandmedlemmars inflytande, än som 

en centrerad maktposition. Två huvudområden för ledarskapet kan urskiljas; ett musikaliskt och 

ett organisatoriskt-administrativt ledarskap. Ett musikaliskt ledarskap kan innebära att agera 

presentatör inför publiken (”frontfigur”, min anm.), att vara en internt högt respekterad musiker 

eller att stå för merparten av låtskrivandet. Den sistnämnda formen av musikaliskt ledarskap kan 

kallas att vara huvudkompositör (Finnegan 1989/2007). Det är huvudkompositörer som 

vanligen leder de repetitioner som ägnas åt ny komposition (Cohen 1991). 

Det organisatoriskt-administrativa ledarskapet kan innefatta ekonomisk administration, 

utåtriktade kontakter och talan för bandets räkning (Finnegan 1989/2007). Laaksonen et al. 

(2011) menar att en position inom detta område kan kallas utvecklare. Den behövs för att bandet 

ska komma vidare i karriären genom vägar till nya och fler fans. Utvecklare behöver inte 

nödvändigtvis finnas i bandet, utan kan utgöras av managers, producenter, förläggare, bokare 

etc., som anlitas för att möjliggöra kommersiell framgång (Laaksonen et al. 2011). Cohen 

(1991) menar att en anledning till att satsande band anlitar utomstående organisatoriskt-

administrativ hjälp kan vara en oro för att kommersialism inom bandet kväser kreativitet och 

konstnärlig integritet. Detta tydliggör dock att bandverksamhetens utveckling vilar på ett 

samberoende av både kreativitet och kommersialism (Cohen 1991). 

Finnegan (1989/2007) menar vidare att bandverksamhetens grundare och innehavare av sociala 

positioner inom ledarskapsområden bildar en bandkärna. Denna kärna kan sägas ”äga” bandet, 

d.v.s. har företräde att bestämma vilken verksamhet som ska ske i bandets namn. Medlemmar 

som inte befinner sig i bandkärnan kan kallas perifera medlemmar (Finnegan 1989/2007). Deras 

medlemskap kan förstås som svagare än de i bandkärnans, men medlemskap är inte statiskt. 

Exempelvis menar Cohen (1991) att perifera medlemmarnas medlemskap kan förstärkas eller 

försvagas med hurpass mycket de bidrar till färdigställandet av huvudkompositörernas låtar. De 

perifera medlemmarna kan i likhet med alla bandmedlemmar även inneha olika ansvarsområden 

i verksamheten. Många band har t.ex. utsett någon att ha hand om bandets bankkonto (Cohen 

1991). Ett annat exempel på ansvarsområden som kan innehas av perifera bandmedlemmar kan 

vara att ha hand om fordon som används för bandets räkning (Taylor 2003). 

                                                     
6
 ”Joiner” är en svåröversatt benämning för någon som här närmast kan beskrivas som 

”hakapåare”. Tänkbara översättningar kan vara ”medlem” eller ”deltagare”. Dessa ord ter sig dock 

missvisade då de hänvisar till alla i bandet, även organisatörer. 
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Villkor för verksamheten 

Bennett (1980) menar att hängivenhet (commitment) är ett villkor för bandverksamhet. 

Hängivenhet kan liknas vid ett socialt kontrakt som håller ihop bandet genom lojalitet och tillit. 

Att t.ex. inte komma på planerade repetioner och möten är inte bara att svika bandkamraterna, 

utan även att signalera att något annat är viktigare än musiken. Därmed är man inte heller att 

betraktas som en riktig musiker. Bandet är således beroende av att bandmedlemmarna kan 

schemalägga sina liv kring bandaktiviteterna (Bennett 1980). Finnegan (1989/2007) identifierar 

flytt, studier, giftemål, föräldraskap, social press och ”vanliga” jobb som potentiella 

konkurrenter till bandverksamheten. Bristande hängivenhet kan leda till osämja och splittring. 

Detta kan exempelvis aktualiseras vid kommersiell framgång då bandet står inför en vändpunkt 

i karriären (Finnegan 1989/2007). Fornäs et al. (1988) synliggör att hängivenhet dessutom kan 

te sig svårförenligt med kompisskap. Särskilt i unga band som bildats ur kompisgäng, kan 

begynnande artistiska ambitioner skapa en spänning mellan kvalitetsträvan och kompislojalitet 

(Fornäs et al. 1988).  

Bennett (1980) menar vidare att ett ytterligare villkor för bandverksamheten är att individuell 

och kollektiv utveckling följs åt. En bandmedlem som utvecklas snabbare än kollektivet söker 

sig måhända till nya band, eller blir sparkad om det omvända råder. Band som slutar utvecklas 

både som grupp och individuellt kan råka ut för en ”naturlig död” och lägger ned (Bennett 

1980). Taylor (2003) poängterar att band även kan sluta utvecklas som en följd av 

organisatoriska förändringar. Ett exempel på detta kan vara när ett band som brukar komponera 

kollektivt får en ny medlem som kommer med ”färdiga” låtar utan att ge möjlighet för 

gemensam bearbetning. Om låtarna dessutom är svåra att lära sig kan repetitionerna mer ägnas 

åt individuell inlärning än åt ett gemensamhetsgrundande jammande. Detta kan beskrivas som 

att kollektivet övergår i ett enmansprojekt (Taylor 2003). 

Ett tredje villkor för bandverksamhet är kontinuitet. Bennett (1980) menar att detta främst gäller 

kontinuitet i livespelandet, då det är en viktig drivkraft för band. Taylor (2003) poängterar att 

detta villkor även omfattar bandets hela s.k. produktionscykel. Denna cykel kan bestå av 

överlappande faser av livespelningar, komposition och inspelning. Det är i sin 

produktionscykel, d.v.s. när bandet kontinuerligt ägnar sig åt sina huvudsakliga uppgifter, som 

bandverksamheten fungerar bäst. Men om cykeln bryts, t.ex. genom att bandet inte spelar live 

på länge, kan det verka demoraliserande och utlösa en krissituation. De flytande sociala 

positionerna som ständigt förhandlas i den ordinarie verksamheten, stelnar. Stelnade 

positioneringar kan tvinga fram hävdande av enskilda intresseområden med osämja och 

splittring som följd (Taylor 2003).  

Slutsatser av tidigare forskning 

Större delen av tidigare forskning på de organisatoriska aspekterna av bandverksamhet bygger 

på empiri som är 20 till 45 år gammal. Under de senaste två decennierna kan förutsättningarna 

för bandverksamhet tänkas ha förändrats. Samhället har sett framväxten av Internet, 
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kommunikationsteknologi och mer tillgänglig mediateknik av hög kvalitet. Inom 

musikbranschen har handeln med cd-skivor i det närmaste försvunnit och de stora skivbolagen 

har ett försvagat inflytande över musikkonsumsionen. Samtidigt har musikutbudet exploderat 

med möjligheter för band på alla nivåer att höras och synas via Internet. Om visionen om att slå 

igenom antas vara den samma för dagens band har måhända vägarna dit, d.v.s. mål för 

verksamheten förändrats med de nya möjligheterna. Ensidigt fokus på livespelningar är inte 

längre tillräckligt när många av de potentiella fansen finns online och måhända i andra delar av 

världen. Detta får givetvis konsekvenser för vilka bandaktiviteter som organiseras idag jämfört 

med för 20 år sedan. 

Ny teknik kan också synliggöra bandaktiviteter som tidigare var svåra att upptäcka och studera. 

Detta gäller exempelvis en sådan organisatoriskt central aktivitet som intern kommunikation 

utanför fysiska träffar. Denna bandaktivitet lyser med sin frånvaro i tidigare forskning. Denna 

interna kommunikation medierades tidigare uteslutande via telefonsamtal, vilka var svåra att 

fånga in rent metodologiskt. Dagens teknik och nya textbaserade kommunikationsstrategier ger 

större möjligheter till insyn i samordning och förhandling. Genom att uppmärksamma detta 

metodologiskt, har den föreliggande studien därför förutsättningar för att studera och förstå 

bandorganisering på nya och djupare sätt än vad tidigare forskning har kunnat göra. 

En annan slutsats som kan dras är att graden av maktasymmetri, d.v.s. skillnad mellan 

bandkärna och perifera medlemmar, verkar variera beroende på hur bandbildningen har gått till. 

Bennett (1980) beskriver bandverksamhet utifrån deltagande observationer i band som i 

huvudsak bildas genom att en eller fler organisatörer knyter joiners till sig via annonser och 

kontakter. Dessa band inrymmer uttalad hierarki där joiners förväntas jobba för organisatörerna 

(Bennett 1980). Många band i övriga studier är däremot bildade ur kompisgäng. I dessa band ter 

sig ledarskapet mer flytande och distribuerat. Detta kan delvis bero på att dessa studier till stora 

delar är baserade på intervjuer, t.ex. Finnegan (1989/2007). Där framkommer särskilt hur de 

yngre banden framhåller sig själva som jämlika och demokratiska. Även om verksamheten 

måhända inte är fullt lika symmetrisk ”off the record”, kan åtminstone jämlikhetsideal och ett 

otydligt ledarskap också kopplas till att de bildats ur kompisgäng. Dessa två bandtyper väljer jag 

att kalla organisatörsband och kompisband. Uppdelningen är inte rigid och bandtyperna kan 

givetvis vara hybrider av varandra på en glidande skala. Dessutom kan organisatörsband med 

tiden utvidgas till kompisgäng och vice versa. Poängen med en analytisk uppdelning är att sättet 

att bildas på verkar kunna ge visst avtryck på hur den fortsatta verksamheten organiseras. 

Hängivenhet, kollektiv utveckling och kontinuitet har identifierats som villkor för 

bandverksamhet. Dessa villkor kan tänkas skilja sig en aning mellan organisatörsband och 

kompisband. Kompisbanden har en uppenbar utmaning att kombinera kompisskap med 

hängivenhet i form av kvalitetssträvan och artistiska ambitioner, vilket framhålls i Fornäs et al. 

(1988). Detta kan exempelvis innebära att bandet väljer att ha kvar en medlem fast denne 

utvecklas långsammare än kollektivet. För att uppfylla villkoret om kollektiv utveckling måste 

bandet därför inrättas utefter de som befinner sig ”längst bak”. Detta får till följd att kollektivet 

utvecklas långsamt. Den långsamma utvecklingen och risk för att den kommer i konflikt med 

enskilda medlemmars kvalitetssträvan kan således utgöra hinder för verksamheten i 

kompisband. Å andra sidan kan kompisband tänkas vara särskilt känsliga för medlemsbyten. 

Tillsammans med jämlika relationer och avsaknad av tydliga bandkärnor kan denna känslighet 

också skapa förutsättningar för stabilitet i medlemssammansättningen. Kompisbanden i Fornäs 



 

 18 

et al. (1988) och Cohen (1991) är exempel på detta. Medlemsstabilitet kan i sin tur tänkas vara 

gynnsamt för kontinuitet i verksamheten. 

I organisatörsbanden finns förutsättningar för att kollektiv utveckling kan ske snabbare än i 

kompisbanden. Denna typ av band har en mindre känslighet för medlemsbyten vilket visas i 

Bennetts (1980) runthoppande i många band och de frekventa bytena av perifera medlemmar i 

Taylor (2003). Dessa band har förutsättningar för att ständigt ha hängivna medlemmar. Ett 

hierarkiskt ledarskap som är centrerat till en mindre bandkärna är också mer erkänt. Med färre 

viljor att ta hänsyn till kan dessa typer av band tänkas vara mer handlingskraftiga och kanhända 

ha större potential att bli framgångrika. Hindren för organisatörsbanden ligger i att 

bandmedlemmarnas utbytbarhet kan skapa instabilitet och diskontinuitet i verksamheten. Hög 

medlemsomsättning kan givetvis tänkas hindra kollektiv utveckling. 

Vidare har tidigare forskning identifierat villkor för bandverksamhet i den enskilda aspekten 

hängivenhet och de kollektiva aspekterna kollektiv utveckling och kontinuitet. Dessa villkor kan 

förstås som tillstånd som genererar fungerande verksamhet beroende på i vilken grad de är 

rådande. Både tidigare forskning (t.ex Bennett 1980; Finnegan 1989/2007; Taylor 2003) och 

min erfarenhet vittnar om att det finns en allmänt utbredd insikt om vikten av dessa tillstånd i 

band. Trots detta misslyckas många med att få till fungerande verksamhet och blir kortlivande 

(Bennett 1980; Finnegan 1989/2007). Förklaringarna blir rutinmässiga. Dessa kan exempelvis 

vara att alla inte är tillräckligt hängivna, att gruppdynamiken hindrar utveckling eller att de inte 

är tillräckligt handlingskraftiga för att upprätthålla kontinuitet. Förklaringarna tillskriver 

individen och kollektivet inneboende egenskaper. Detta synsätt kan skapa förhoppningar om att 

gruppverksamheter redan vid sitt bildande kan bedömas huruvida de kommer kunna lyckas med 

sin verksamhet eller inte. Tankarna kan lätt präglas av att tilltaget är dömt att misslyckas om 

individerna och kollektivet inte redan från början visar upp dessa villkorande tillstånd. De 

många bandbildningarna, ombildningarna och nedläggningarna kan tänkas vara delvis drivna av 

dessa rutinmässiga och missvisande uppfattningar om på förhand inneboende statiska tillstånd. 

Tidigare forskning påstår inte att tillstånd i band är oföränderliga, men kan heller inte utifrån sitt 

deskriptiva angreppsätt skapa förståelse kring hur tillstånden kan påverkas. Hoppet till 

förståelse av hur verksamheter kan organiseras på mer eller mindre gynnsamma sätt, står till ett 

nytt synsätt. Hängivenhet, kollektiv utveckling och kontinuitet kan istället för att vara något som 

är, betraktas som något som blir. Detta aktualiserar behovet av ett processbaserat synsätt, vilket 

saknas i tidigare forskning. Ett sådant synsätt möjliggör fokus på vilka processer i 

organiseringen som kan kopplas till att hängivenhet blir till. Det kan uppmärksamma vad som 

stödjer tillblivelse av kollektiv utveckling genom att också beakta frågan hur utvecklas ett 

kollektiv? Det kan se till hur kontinuitet i verksamheten blir till genom aktiviteter som på olika 

sätt relateras till varandra över tid. Med verksamhetens övergripande villkorande tillstånd 

identifierade ur tidigare forskning, ter sig frågor om hur dessa tillstånd blir till i processer ännu 

obesvarade. Föreliggande studie ämnar utforska dessa frågor och därmed organiseringsprocesser 

och deras villkor.  

Det kan här konstateras att organiseringsprocesser kan te sig som en vag och abstrakt 

begreppskonstruktion. Utan att noggrant ha klargjort vad sådana processer innebär teoretiskt 

och med vilka begrepp de kan förstås, riskerar benämningen att förlora sin praktiska relevans i 

begripliggörande av mindre organisationer. Därför ägnas nästa kapitel åt att redogöra för det 

teoretiska ramverk som byggs kring tänkandet om organiseringsprocesser i denna studie. 
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Teoretiskt ramverk 

Resultaten från föreliggande studie har begripliggjorts med stöd i två teoribildningar. Dessa är 

Czarniawskas organiseringsteori och Weicks teori om meningsskapande (sensemaking). 

Teorierna tar avstamp i snarlika ontologiska och epistemologiska utgångspunkter och är 

inspirerade av varandra, men används här som komplementära. Detta innebär att begrepp inom 

de två teoribildningarna används för att förstå olika organisatoriska aspekter av 

bandverksamhet. Dessa aspekter har dock visat sig hänga ihop och vara delar i en helhet av 

organisering. Avsikten med detta kapitel är därför dels att klargöra hur begrepp inom de båda 

teoribildningarna har förståtts beträffande definition, innebörd och inbördes relation, samt att 

visa hur studiens teoretiska ramverk är byggt som en överbryggande helhet. Efter 

teorigenomgångarna följer ett avsnitt som sammanfattar det teoretiska ramverket med en 

modell. Avslutningsvis diskuteras motiven för val av teorier där även en reflektion görs över 

deras begränsningar och brister. Först ges några kommentarer om de vetenskapsfilosofiska 

antaganden som underbygger de två teoribildningarna. 

Vetenskapsfilosofiska antaganden 

Czarniawska och Weick bygger sina respektive teorier på pragmatismens grund. Pragmatismens 

ontologiska antagande vilar på att den enda relevanta verkligheten är det som kan upplevas som 

verklighet. En materiell och objektiv verklighet utanför människans upplevelser må existera, 

men vi kan aldrig nå säker kunskap om den. En sådan ontologi har därför kallats kritisk realism 

(Burr 2003). Människans verklighet är ursprungligt social där kunskap formas i relation till 

vilken mening som tillskrivs. Ingen objektiv bild av vad som finns ”utanför” våra sinnen kan 

skapas, då själva vårt tänkande är inbäddat i ett socialt system av mening och språk. Vår tillvaro 

präglas dock av en fundamental tro på och önskan om en objektiv värld ”där ute”, vilket formar 

våra upplevelser i riktning mot det förväntade. Det som i vår sociala värld anses som mest 

begripligt är det vi strävar efter att uppleva. Existens och sanning ses därför som knutna till 

uppfattningarnas relation till sina praktiska konsekvenser, d.v.s. hur de upplevs fungera i 

praktiken. Den pragmatistiska ontologin fångas på ett talande sätt i Chicagosociologen Thomas 

inflytelserika citat ”when men define situations as real, they are real in their consequences” 

(Thomas & Thomas 1928 i Bron 2002, s.14). Detta kan tolkas som att övertygelse om 

verkligheten leder till att den blir verklig utifrån övertygelsens konsekvenser, t.ex. handlingar. 

Den kritiskt realistiska ontologin lämnar alltså dystra utsikter för att kunna säga något om hur 

världen egentligen är. Det vetenskapliga intresset är istället centrerat kring människans värld där 

verkligheten skapas socialt och är i en ständig tillblivelseprocess. Detta har därför också kallats 

ett processuellt ontologiskt perspektiv (Rantatalo 2013). Med ett processbaserat synsätt och 
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fokus på hur människan skapar sina världar, kan både Czarniawskas och Weicks teorier sägas 

förutsätta en socialkonstruktionistisk epistemologi. Czarniawska (2005) klargör att följden av en 

sådan kunskapsteori är att det är lönlöst att studera organisationer utifrån vad de är och istället 

se till hur de görs, d.v.s. hur människor konstruerar dem socialt (Czarniawska 2005). 

Organiseringsteorin 

En organisation kan beskrivas i termer av en social form eller struktur för samordning av 

mänskliga handlingar i syfte att åstadkomma gemensamma uppgifter. Czarniawskas (2005) 

organiseringsteori uppmärksammar särskilt att en organisation innebär ett pågående görande, en 

mellanmänsklig process, snarare än en social enhet, en bestämd struktur. Beskrivningar av 

organisationer som substantiv (en organisation) riskerar att låsa fast förståelsen för vad 

människor faktiskt gör vid en missvisande struktur. Dessa strukturer utgörs inte sällan av 

allmänt spridda mentala bilder av vad som borde ha blivit gjort i stark tro på att 

organisationerna är färdigorganiserade. Organiseringsteorin tar sin utgångspunkt i en 

tyngdpunktsförflyttning från substantiv till verb, från struktur till process och därmed från 

organisation till organisering (Czarniawska 2005).  

Genom att se en organisation som vad som faktiskt görs istället för vad som sägs och skrivs om, 

planeras och definieras för den, kan en organisation ges en ny performativ, eller verkställande 

definition. Denna omdefiniering av organisationsbegreppet inom organiseringsteorin hämtar 

Czarniawska från Latour. Latour (1998) poängterar att organisationsforskningen traditionellt har 

definierat organisationer som sociala storheter med egna inneboende egenskaper. Tankarna har 

utgått ifrån att organisationen kan styras rationellt med förhoppningar om kausala förhållanden 

mellan den enes intention och den andres handling. Idén kan beskrivas som att 

organisationsdeltagarnas handlingar i hög grad setts som determinerade av en övergripande 

struktur. Latour menar att med den performativa definitionen av en organisation synliggörs att 

den andres utförda handlingar dock sällan överensstämmer med den enes intentioner och 

uppfattningar som dem. Varje organisationsdeltagare tenderar att ha sina egna intentioner och 

därför handla på oförutsägbara sätt (Latour 1998). Czarniawska (2005) menar vidare att övertro 

på rationalitet och determinerande strukturer trots allt fortsätter att prägla många av dagens 

organisationer. Detta märks inte minst i att s.k. omorganisationer fortfarande har en stark tilltro 

inom arbetslivet, trots att de sällan leder till de förutspådda förändringarna (Czarniawska 2005). 

Organiseringsteorin ger dock nya möjligheter till att förstå hur människor i organisationer ändå 

lyckas samordna handlingar och åstadkomma gemensamma uppgifter. Czarniawska (2005) 

klargör att organisering tar sin början i alltid redan pågående handlingar. Människors handlingar 

kan i sin enklaste form förstås som rörelser, gester, tal, skrift etc. Organisering ter sig som 

försök att ordna både egna och andras handlingar på legitima sätt i relation till sina normer om 

aktuella uppgifter. Försök till skapandet av en gemensam legitim ordning är en process som har 

karaktären av en ständig förhandling som tar sig olika uttryck. Variationer mellan enskilda 

handlingsnormer innebär givetvis att risken för misslyckade organiseringsförsök är stor (ibid.). 

För att fördjupa förståelsen av organisering diskuteras nedan Czarniawskas begrepp 
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handlingsnät, legitima handlingskopplingar, institutionell ordning och aktörer. Dessutom 

föreslår jag begreppet handlande som en konsekvens av Czarniawskas teori. Handlande kan ske 

både enskilt och kollektivt. Avslutningsvis diskuteras min syn på intentionalitet i relation till 

organiseringsteorin. 

Trots en svag länk mellan intentioner och handlingar i en performativ organisationsdefinition, 

kan organiseringsteorin ändå sägas öppna upp för en viss form av intentionalitet hos den 

enskilde organisationsdeltagaren. Czarniawska (2005) menar att handlingars intentioner utgörs 

av föregående avsikter om olika sätt att koppla dem till varandra på. Alltid redan pågående 

handlingar kopplas ihop ostrukturerat kors och tvärs i något som kan liknas vid ett handlingsnät. 

Kopplingarna är lösa och föränderliga och behöver nödvändigtvis inte vara legitima enligt 

deltagarnas normer beträffande organisationsverksamheten. Legitima handlingskopplingar 

stabiliserar däremot handlingsnätet med olika styrka och varaktighet. Den performativa 

organisationen framträder således som strukturer bildade i en stabiliseringsprocess där legitima 

handlingar kopplas ihop genom organisering (ibid.). En följd av Czarniawskas 

grundförutsättningar är att dessa legitima handlingsstrukturer även kan förstås som 

organisationsrelevanta aktiviteter. Jag benämner dessa aktiviteter handlanden för att påskina att 

de åsyftar organisationslegitima aktiviteter till skillnad från andra handlingar och kopplingar. 

Handlanden kan ses som resultat av lyckade organiseringsförsök i sin mest grundläggande form.  

Samordning av handlingar kan inom organiseringsteorin förstås som organisationsdeltagarnas 

ihopkopplande av egna och andras handlingar till legitima handlanden. På detta sätt kan 

handlanden omfatta en eller fler människors handlingar och således vara enskilda eller 

kollektiva. Med enskilda handlanden avses här aktiviteter som är möjliga att utföra av endast en 

organisationsdeltagare. Enskilda handlanden kan också utföras av fler deltagare gemensamt och 

betraktas då som enskilt handlande i grupp. Med kollektivt handlande avses aktiviteter som 

definieras av att de inte går att utföra av endast en deltagare. Möten och repetitioner är exempel 

på kollektivt handlande som förutsätter att fler deltagare handlar tillsammans. Organisationers 

uppgifter utgörs av enskilt och kollektivt handlande som i sig kopplas ihop på högre nivåer till 

mer komplexa strukturer. Ur denna pågående organisering kan mer eller mindre stabila och 

komplexa strukturer av handlanden framträda som utförda verksamhetsuppgifter, vilka tillsynes 

blir produkter av organisationen.  

Ihopkopplandets framgång avgörs av ständig förhandling om kopplingars legitimitet. Denna 

förhandling tar sig både verbala och icke-verbala uttryck i form av pågående prövande av och 

respons på handlingar, idéer och uppfattningar i relation till både tidigare erfarenheter och 

omvärlden. Det förhandlas om vilka aktiviteter som ska göras, hur, av vem, etc. Förhandlingen 

har sin grund i varierande normer för vilka handlingar och handlanden som är legitimt 

förbundna med varandra. Czarniawska (2005) menar att förhandlingen genererar en mental bild 

av organisationen hos varje deltagare. I den mentala bilden skapas inte sällan organisationen 

som en rationell och strukturerad social storhet. Snarare än att vara något visuellt, kan denna 

bild sägas utgöra en institutionell ordning. Den institutionella ordningen innebär normer och 

ramar för legitima ihopkopplingar. Den institutionella ordningen får sin benämning av att dess 

upprätthållande av organisationen som ett socialt faktum – genom normer för handlingsmönster 

– kan beskrivas som en institutionalisering. Czarniawska utgår här ifrån Berger och Luckmanns 

definition att en institution är ett etablerat handlingsmönster som betraktas som ett socialt 

faktum (ibid.). Äktenskap och pengar är exempel på stabila institutioner, medan en organisation 

kan ses som en mer instabil institutionalisering med varierande status som ett socialt faktum.  
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Frågan om vem som agerar kan förstås som aktör. Aktörskapet aktualiseras när t.ex. deltagare 

och organisationer får funktioner i ett större system av agerande. Aktörskap kan även gälla 

föremål, påminner Latour (1998). Men Czarniawska (2005) gör en viktig poäng av att det inte är 

föregående aktörer som utför handlingar. Hon menar att det är legitimt handlande som skapar 

aktörer (ibid.). Detta kan klargöras med att pågående handlingar i ett trassligt handlingsnät 

skapar aktörer i ett system först när legitima kopplingar bildar handlandestrukturer med 

funktioner i aktuellt system. Handlingar kan visserligen tillskrivas en form av intentionalitet, 

d.v.s. att de kan utföras med en föregående avsikt att passa en legitim koppling. Detta innebär 

dock inte automatiskt att handlingar och kopplingar är en följd av en föregående funktion i ett 

system, d.v.s. aktörskap. Intentionalitet innebär ingen garanti för att kopplingar kommer att 

lyckas och aktörskap skapas. Detta avgörs i organiseringen. Intentionalitet medför inte heller en 

föregående subjektivitet i bemärkelsen medveten handlingskontroll. Om den formen av 

intentionalitet existerade skulle större möjligheter för rationalitet i organisationers samordning 

finnas än vad det gör. Intentionalitet härstammar därför mer från en kreativitet utifrån den 

institutionella ordningen. Jag återkommer nedan till hur jag ser på intentionalitet. 

Givet att en organisation som storhet genereras i mentala bilder kan den inte handla. Däremot 

kan den bli aktör genom handlande som realiserar dess socialt konstruerade institutionella 

ordning. Handlande skapar inte bara de handlande till aktörer, utan även organisationen som 

sådan. Denna aspekt ligger nära det Chatman et al. i Weick (1995) menar om att en representant 

för en organisation även förkroppsligar kollektivets värden, föreställningar och mål. Den 

enskilde agerar som organisationen (Chatman et al. 1986 i Weick 1995). Organisationens 

aktörskap blir en följd av handlande som gjorts legitimt av en institutionell ordning som ser 

kollektivet som en storhet. I övrigt lämnar organiseringsteorin begränsat utrymme för att det 

skulle existera kollektiv som storheter med inneboende egenskaper som värden, föreställningar 

och mål. Det kan dock hävdas att tron på kollektiv och gemensamma föreställningar kan utgöra 

viktiga delar av den institutionella ordningen, vilket också gör det sant i sina konsekvenser för 

deltagarna. När den enskilde deltagaren gör något inom verksamheten innebär det alltså att 

också organisationen gör detta något. Detta blir extra tydligt vid extern representation då det 

ofta är själva organisationen som får en funktion i ett större system av agerande. Det var 

organisationen som t.ex. ringde, beställde varor, gjorde reklam, sålde en produkt etc. 

Organisationens och organisationsdeltagarnas aktörskap skapas alltså genom organisering 

utifrån deltagarnas institutionella ordning för organisationen. Czarniawska (2005) poängterar att 

den institutionella ordningen är rådande för varje tidpunkt och plats, och just där och just då 

(ibid.). Med detta menas inte att denna ordning är statisk och bestämd en gång för alla. Den är 

istället föremål för ständig revidering i förhandling med omvärlden. Detta aktualiserar frågor 

om relationen mellan frihet att handla utefter egen vilja å ena sidan, och den institutionella 

ordningen å den andra. För att bringa klarhet i detta behöver jag i enlighet med vad som tidigare 

nämnts, säga något mer om hur jag har valt att betrakta intentionalitet i relation till 

organiseringsteorin. 

Organisationsdeltagares möjlighet att handla kan sägas ha ett visst mått av frihet. Denna frihet 

sträcker sig så långt att val mellan olika handlingar kan göras med en föregående avsikt. 

Avsikter förstås dock inte som en nödvändig följd av medvetenhet. Avsikter för val av 

handlingar förstås istället vara grundläggande förankrade i processer på ett mer rudimentärt och 

vanemässigt plan. Denna form av svag intentionalitet förstås alltså inte i termer av en enskild 

medvetenhet, d.v.s. en subjektivitet, utan snarare som en kreativitet i strävan efter ordning i det 
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ostrukturerade handlingsnätet. Handlingar väljs alltså fritt, men icke-medvetet utefter sin 

möjlighet att kunna kopplas legitimt till varandra och därmed skapa stabilitet i handlingsnätet. 

Beträffande medvetenhet och förmåga att revidera den institutionella ordningen, finner jag det 

fruktbart att förstå det med kompletterande teoribildning. Subjektivitet och medvetenhet är 

aspekter som kan sägas vara synonyma med meningsskapande i Weicks (1995) teori. Det är till 

följd av meningsskapandeprocesser som den institutionella ordningen kan omprövas och 

revideras i förhandling. Organiseringsteorin med komplement från teorin om meningsskapande 

kan således bygga ett mer fullständigt ramverk kring hur organisering kan förstås som ett 

helhetssystem med feedback mellan handling och mening. 

Teorin om meningsskapande (sensemaking) 

Weicks (1995) teori om meningsskapande (sensemaking) beskriver en grundläggande mänsklig 

funktion som iscensätter världen för oss. Denna process karaktäriserar människans upplevda 

tillvaro då det formar tänkande, kunskap och erfarenheter (Weick 1995). För att klargöra hur 

meningsskapande används som begrepp i föreliggande studie fokuseras dess retrospektiva och 

självmedvetna aspekter. Därefter diskuteras hur intentionalitet förstås i relation till 

meningsskapande och hur teorin kan kombineras med ovan behandlade organiseringsteori. Först 

definieras här begreppet mening som det förstås utifrån Weicks teoribildning. 

Det första ordledet i sensemaking, ”sense” använder Weick i betydelserna rimlighet, 

begriplighet och medvetenhet. Det sista ordledet ”making” är mer entydigt i sin betydelse av 

skapande eller konstruerande. Den mest adekvata översättningen av sensemaking skulle kanske 

hellre vara rimlighets-, begriplighets- och medvetandekonstruerande. En viktig aspekt av den 

något mer iögonfallande och hanterliga översättningen meningsskapande, är därför att mening 

blir ett begrepp som fångar in att rimlighet och begriplighet är ursprungligt förbundet med 

medvetande. Att bli medveten om något är detsamma som att tillskriva mening till det. På detta 

sätt görs detta något också begripligt på ett grundläggande plan.  

Vad som kan motivera ”mening” som översättning till ”sense” i detta sammanhang, är att ordet 

– kanske bättre än originalet – signalerar begreppets eftersträvansvärda karaktär. Weick (1995) 

menar att rimlighet och begriplighet är djupt önskvärt i människans skapande av sin värld. Att 

skapa mening, d.v.s. att konstruera vårt medvetande utefter önskvärd rimlighet och begriplighet, 

är alltså något vi hela tiden strävar efter (ibid.). Meningsbegreppet kan dock ställa till med 

språkliga bekymmer om definitionen inte hålls färsk i minnet. Att på svenska säga att något ter 

sig ”meningslöst” kan inte utanvidare översättas med ”senseless”. Inom Weicks teori om 

meningsskapande förstås detta meningslösa något som att det i allra högsta grad har tillskrivits 

mening. Meningen som har skapats är att detta något har rimlig- och begripliggjorts som 

poänglöst, alltså är det fortfarande meningsfullt, d.v.s. fyllt av skapad mening på ett 

begreppsligt plan. Detta kan te sig förvirrande om läsaren inte är uppmärksam på hur 

meningsbegreppet laddas med ett utvidgat och från vardagsspråket avvikande innehåll. 
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Weick (1995) klargör att meningsskapande kan beskrivas som en uppmärksamhetsprocess till 

det som redan har hänt. Det mänskliga behovet av mening gör att det som händer oss ges 

förklaringar och motiv när det redan har börjat hända. Mening tillskrivs alltså retrospektivt, 

d.v.s. tillbakablickande. Detta illustrerar Weick med frågan ”hur kan jag veta vad vi gjorde, 

innan vi har sett vad vi har producerat?” (Weick 1995, s.30, min översättning). En händelse har 

ingen mening tillskriven sig på förhand. När den inträffar blir den föremål för meningsskapande 

som avgör hur händelsen ska medvetandegöras. I vardagslivets ständiga flöde av händelser äger 

de flesta dock aldrig rum för oss. Flertalet händelser väljs bort och förblir omedvetna till förmån 

för några få som uppmärksammas. De bortvalda händelserna kan betecknas som meningslösa på 

ett begreppsligt plan. Medvetande handlar alltså inte om en passiv tolkningsprocess av vad som 

råkar komma till vårt medvetande, utan om aktiva val av vad som ska uppmärksammas och 

vilken mening det ska tillskrivas (ibid.). 

Weick (1995) menar vidare att meningsskapande karaktäriseras av medvetenhet om sitt själv, 

d.v.s. självmedvetenhet. Meningsskapande uppträder för att upprätthålla en positiv och 

sammanhållen självbild. Centralt för tillskrivandet av mening är vad den aktuella situationen gör 

med självet. Den mening som situationen tillskrivs säger något om den som tillskriver meningen 

och därmed avgörs vad självet blir eller representerar. Meningsskapande innebär således 

definiering av sitt själv. Detta sker genom att återkommande tillskriven mening väljs ut och 

buntas ihop till uppsättningar av mening som upplevs sammanhängande och positiva. Detta kan 

också beskrivas som en strävan efter att positionsbestämma sitt själv i relation till omvärlden. 

Uppsättningarna av mening tenderar att återskapas i återkommande situationer där en viss 

position upplevs mest passande att inta. Olika situationer kräver dock olika självpositioner och 

uppsättningar av mening. I den sociala världens komplexitet och oändligt varierande situationer 

innebär därför meningsskapande en ständig omdefiniering av självet, eller annorlunda uttryckt, 

utveckling av en uppsjö olika själv (ibid.). Här kan dock påpekas att detta inte är samma sak 

som att uppleva splittring mellan olika personligheter. Meningsskapandet är en anpassning som 

genom önskan om ett stabilt själv också strävar efter att skapa sin självmedvetenhet så. 

Den mening som en organisationsdeltagare skapar kan alltså förstås som vad organisationen och 

deltagaren blir i organisationens aktiviteter. Detta kan ses som att deltagaren strävar efter att inta 

en logiskt sammanhållen meningsposition som innehåller uppsättningar av preferenser, 

uppfattningar, visioner etc. Självbilden byggs upp kring de aktiviteter som upplevs som mest 

meningsfulla. Då världen skapas för oss i detta retrospektiva meningsskapande kan dock frågan 

ställas vilka möjligheter som finns för att också handla i enlighet med det man finner mest 

meningsfullt. Detta aktualiserar således vilka möjligheter som finns för intentionalitet. Weick 

(1995) pekar på hur en bärande tanke med teorin om meningsskapande är hur just intentionalitet 

är en efterhandskonstruktion. För vårt sociala liv finns ingen praktisk relevans om intentioner 

existerar tidsmässigt före eller efter handlingar. Meningsskapandet strävar alltid efter att 

konstruera en intentional förklaring som också rättfärdigar handlingarna. Weick menar att detta 

innebär att vi skapar och tenderar att hitta det vi förväntar oss att hitta, d.v.s. vi skapar s.k. 

självuppfyllande profetior. Handlingar formar alltså tanken i större utsträckning än vad tanken 

formar handlingar (ibid.). Organisationens aktiviteter formar meningsskapande tankar, men 

deltagarna verkar ha få möjligheter att forma ny aktivitet utifrån sina intentioner. 

För att skapa en förståelse av hur nya handlingar initieras i en organisation tydliggörs vid denna 

punkt föreliggande studies användning av teorin om meningsskapande som komplement till 

organiseringsteorin, vilken har behandlats ovan. Där formuleras en förståelse av 
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handlingsinitiering som ständigt pågående och som en följd av icke-medvetna 

organiseringsprocesser. Härvidlag konstateras att både organiseringsteorin och teorin om 

meningsskapande kan förstås utan att förutsätta medveten och föregående intentionalitet. Givet 

denna ståndpunkt kan teorierna kombineras i ett gemensamt antagande att organisering 

innehåller organiseringsprocesser av pågående handlingar, vilka leder till efterföljande och 

medvetna meningsprocesser. Med detta sagt krävs nu en sista nödvändig länk för att knyta ihop 

de båda teorierna till ett enhetligt tankesystem som är fruktbart för denna studie. Denna länk 

består i att formulera hur meningsskapande kan fungera som feedbacksystem med påverkan 

tillbaka på organiseringsprocesserna och faktiskt leda till nya handlingar. 

Som nämnts, menar Weick (1995) att mening inte direkt kan omsättas i handling. Å andra sidan 

menar han inte att människans meningsskapande av sin värld är ett slutet system utan 

möjligheter till påverkan på vad som händer. Weick öppnar också upp för att meningsskapande 

kan sätta framtida handlingar i rörelse (ibid.). Denna rörelse förstår jag som feedback till nytt 

handlande i riktning mot förväntningarna med avsikt att bekräfta och stabilisera 

organisationsdeltagarens själv- och organisationsbild. Avsikten har dock inga garantier till 

lyckade organiseringsförsök och kan därmed inte ses som en intentionalitet. Feedbacken 

fungerar genom bilder av vilka aktiviteter som rimligtvis följer av uppsättningar av redan 

skapad mening. Uppsättningar av mening föreskriver således uppsättningar av önskvärt framtida 

handlande. Meningsskapandets länk till organiseringsteorin som ett feedbacksystem, kan förstås 

som att dessa föreskrifter är synonyma med normer i den institutionella ordningen för 

organisationen. Uppsättningar av skapad mening, d.v.s. meningspositioner kan således revidera 

ordningen genom uppsättningar av föreskrivna framtida aktiviteter. Ett ramverk för förståelse av 

en organisation kan enligt denna diskussion begripliggöras med en handlingsaspekt i 

organiseringsprocesserna, och en själv- och organisationsbildsaspekt i meningsprocesserna.  

En sammanfattande modell för förståelse av en organisation 

Studiens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för organiseringsprocesser vilket har 

gett det teoretiska ramverket en naturlig tyngdpunkt i organiseringsteorin. Detta syfte innebär 

också att studera organiseringens villkor, vilket har skapat ett behov av kompletterande 

teoribildning. Detta komplement har hämtats från teorin om meningsskapande. 

Organiseringsprocessernas villkor har därför begripliggjorts inom ett ramverk som innehåller 

både organiseringsprocesser och meningsprocesser. I figur 1 nedan visar jag med en modell hur 

de ovan definierade begreppen förstås hänga samman och hur organiseringsteorin här 

kombineras med teorin om meningsskapande för att förstå en organisation. 
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Figur 1. Modell för studiens teoretiska ramverk. 

Inom detta ramverk betraktas en organisation som processer där organisationsdeltagarnas 

pågående handlingar i ett ostrukturerat handlingsnät organiseras och ges mening. Den översta 

rutan i modellen ovan illustrerar startpunkten för dessa processer. Handlingarna kopplas ihop till 

legitima handlanden vilket avgörs av den institutionella ordning som är rådande för varje 

deltagare, om än med enskilda variationer. Handlanden, som också kan förstås som 

organisationsaktiviteter blir genom att de är legitima delar i större system av agerande. Detta 

innebär att handlanden skapar aktörer av den eller det som får funktioner i detta system. 

Skapandet av aktörer kännetecknar händelser som aktiverar deltagarnas meningsprocesser, 

d.v.s. aktivt uppmärksammande och medvetandegörande. Detta medför att händelser som inte 

leder till aktörskap förblir omedvetna och meningslösa. Dessa händelser kan sägas aldrig ens ha 

ägt rum för deltagaren, vilket tydliggör vikten av att uppmärksamma meningsprocesser i 

deltagarnas konstruerande av sin organisation. Här kan tilläggas att vardagslivet givetvis 

rymmer fler parallella institutionella ordningar än den för aktuell organisation. Detta möjliggör 

aktörskap i relation till ett oöverskådligt antal ytterligare system av agerande, vilka också 

aktiverar meningsskapande.  

De medvetandegjorda händelserna i organiseringsprocesserna definieras således av att de 

inrymmer aktörskap. Händelserna tillskrivs mening av deltagarna vilka därigenom definierar 

och begripliggör dess aktörer. Förhållandet att aktörskapet både aktiverar meningsskapandet och 

sedan definieras av detsamma, illustreras av att pilen mellan dessa rutor är dubbelriktad i 

modellen. Ett centralt aktörskap för meningsskapande är subjektivitet, vilket innebär 

meningsskapande kring deltagarens själv. Ett annat aktörskap är organisationen, vars agerande 

tillskrivs mening och egenskaper av olika slag av deltagarna. Meningsskapandet har i sin tur 

påverkan på den institutionella ordningen genom att föreskriva handlanden. Men 

meningsprocesser kan inte direkt leda till nya handlingar. Organisering av handlingsnätet med 

handlingar och kopplingar styrs av den institutionella ordningen vilken ständigt är under 

förhandling mellan deltagarna. Avsaknad av direkt förbindelse mellan mening och handling 

illustrerar avsaknaden av medveten intentionalitet i organiseringen. Modellen beskriver således 

en organisation som ett svårstyrt och tillsynes irrationellt system. Allt hopp för samordning av 

gemensamma uppgifter står till lyckade organiseringsförsök där enskilda meningsprocesser 

genom förhandling kan föreskriva en gemensam ordning för ett visst handlande. 
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Reflektioner kring teorival 

Valet av att ta stöd i ovanstående teoribildningar är delvis baserat på deras abstrakta och allmänt 

formulerade karaktärer. Utan en relativt hög abstraktionsnivå kan organisering i en närstudie 

som den föreliggande, lätt te sig som ett flöde av fristående och obegripliga händelser. Ju mer 

ingående det sociala livet studeras desto fler detaljer och variationer uppenbaras. Icke-detaljerad 

teoribildning kan utgöra en vid ram inom vilken det mänskliga handlandet erkänns för sin 

svårfångade natur. Teorin undviker på detta sätt att tvinga in den observerade komplexiteten i 

alltför förenklade bilder. Sådana bilder riskerar att forma resultaten till att bekräfta teorin istället 

för att illustrera vad som händer i data. En abstrakt organiseringsnivå tillåter istället en öppenhet 

för tolkning av hur konkreta uttryck kan vara kopplade till organisationens agerande. 

Öppenheten möjliggör också ett kritiskt förhållningssätt till ett psykologistiskt 

individperspektiv. Individbegreppet kan te sig problematiskt ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Observerade händelser och aktivitetsnivåer framstår svårförklarade som summor av isolerade 

individers strävanden. Organiseringsnivån tycks istället kunna förstås som en parallell 

dimension till de varierande enskilda uttrycken. Samspelet mellan dessa dimensioner ter sig 

avgörande för att begripa organisering, vilket jag menar kan fångas in av valda teorier. 

De anlitade teoribildningarnas öppenhet skapar möjligheter för att utmana många etablerade 

tolkningar av hur mindre organisationer, exempelvis band organiserar sin verksamhet. Detta 

gäller inte minst den individfokusering som märks i viss tidigare forskning. Med detta menar jag 

att villkor för gruppers verksamhet härleds till individen i termer av motivation, emotioner, 

identitet och rolltagande. Men ett kategoriskt bortviftande av dessa psykologistiska aspekter kan 

också utgöra en begränsning och fara. En alltför hög abstraktionsnivå riskerar att skapa ett glapp 

mellan en analys av verksamheten och de människor som utför densamma. Den anlitade 

organiseringsteorin kan särskilt leda till att verksamheten ges ett eget liv vilket riskerar att 

återskapa den strukturfixerade organisationssyn som både Czarniawska (2005) och Latour 

(1998) vänder sig emot. Organiseringsteorin betonar handlande men lämnar inte mycket till 

övers för hur den handlande mår, flerbottnade och invecklade avsikter, handlingsmönster som 

reproduceras av större samhällsstrukturer som t.ex. könsidentitet eller andra mönster för 

rolltagande etc. Med valda teorier kan en analys av organisering leda till slutsatser om villkor 

för välfungerande verksamhet utan att ha sett till etik och välmående. Detta blottlägger ett behov 

av en balans mellan system och det enskilda som all organisationsteori har anledning att beakta. 

Den största teoretiska utmaningen i föreliggande studie ter sig vara att överbrygga ett analytiskt 

glapp mellan en abstrakt organiseringsdimension och de konkreta enskilda uttryckens 

dimension. Svårigheten i var det teoretiska fokuset ska ligga har hanterats genom att ta stöd i två 

olika teoribildningar. I Czarniawskas (2005) organiseringsteori formuleras begrepp för att förstå 

organiseringsdimensionen där organisationen står i förgrunden och det enskilda i bakgrunden. 

Weicks (1995) teori om meningsskapande har å andra sidan sin tyngdpunkt närmare den 

enskilda dimensionen. Jag menar att meningsbegreppet på ett fruktbart sätt kan ersätta individen 

och fånga in drivkrafter som associeras med motivation och emotioner. Identitet och rolltagande 

kan också begripas inom ramen för Weicks teori, som meningsskapande kring det enskilda 

självet. Genom att anta att meningsskapande är något som aktiveras av aktörskap i en 

organisation, kan abstraktionsnivåerna glida in i varandra och organiseringens principer 

betraktas som en jämställd, parallell dimension till de konkreta uttrycken. Förståelse av enskilda 
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uttryck tar således en utgångspunkt i att självet och det sociala är analytiskt parallella 

dimensioner men i praktiken ursprungligt förbundna. Detta antagande, som delvis underbygger 

Weicks teori, har kallats intersubjektivitet och kan härledas till Meads socialpsykologi (Biesta 

1998; Mead 1913). 

Valet av de två teoribildningarna har dock inte endast motiverats av öppenhet, utan även av att 

de särskilt uppmärksammar processer. Den observerade verksamheten tydliggör behovet av ett 

processbaserat synsätt genom att framstå som en ström av göranden som på olika nivåer blir 

delar av ett pågående mentalt framåtsyftande. Vare sig det gäller gemensamma processer för 

samordning eller enskilda processer där mening formas, ter sig verksamheten karaktäriserad av 

ständig rörelse och strävan bortom det omedelbart uppenbara. Den interna kommunikationen 

ger uttryck för att vissa handlanden förvisso verkar ha en starkare och mer allmänt utbredd 

legitimitet än andra, men också att de icke desto mindre blir föremål för en förhandlingsprocess 

av befästande och ifrågasättande. Tillsynes fasta spelregler, rolltagande och manus för 

verksamhetens genomförande, verkar aldrig vara mer än frusna ögonblicksbilder av något som 

kan komma att omdefinieras och framträda annorlunda i ett annat skede. Förhandlingens 

formanden och omformanden av deltagarnas mentala bilder leder verksamheten vidare i en 

långsam förändringsprocess som innebär perioder av både upplevd samsyn och motsättningar. 

Genom att betrakta verksamheten som processer möjliggörs en förståelse av hur organisationen 

ständigt definierar och uppfinner sig själv samt hur dess existens ter sig osäker på det hela taget. 

Det är dock inte utan problem att begripliggöra en verksamhet utifrån ett processbaserat synsätt. 

Processer kan lätt te sig undflyende där försök till beskrivningar riskerar att framstå som 

”flummiga”. Utan en klar bild av vad som kännetecknar en process kan det tänkas vara svårt att 

skapa kunskap om och förståelse för den. Om en process är liktydigt med skeenden av 

förändring som antytts ovan, skulle den kunna innefatta allt som händer. Detta reser 

grundläggande frågor om vad en process är och vad eller vem den omfattar. Hur kan en process 

avgränsas innehålls- och tidsmässigt? Vad gör att något skeende hör till en viss process och inte 

en annan? Hur kan processer ges analytiska egenskaper och principer utan att riskera att ge 

verksamheten ett eget liv ”ovanför” det enskilda handlandet? Uppgiften att fånga in, om än ett 

uns, av hur dessa processer opererar i verksamheten har hanterats genom ett teoretiskt ramverk 

som postulerar två huvudtyper av processer. Dessa är organiseringsprocesserna som fångar in 

handlande och meningsprocesserna som fångar in motiven. 

En uppenbar begränsning i att anlita de valda teorierna i relation till en pedagogisk 

utgångspunkt, är de svaga möjligheterna för medveten påverkan på verksamhetens processer. 

Studiens syfte är inte bara att utveckla kunskap om organisering i allmänhet, utan även specifikt 

om hur organiseringsprocesser kan förstås vara villkorade. Detta inrymmer ett antagande att det 

finns möjligheter till att organisera på mer eller mindre gynnsamma sätt. Czarniawskas (2005) 

organiseringsteori kan dock ge intryck av att organisationssystemet framträder slumpmässigt ur 

organiseringsprocesserna. Förändringar i verksamheten är hänvisade till en samordnad 

förändring av deltagarnas institutionella ordningar vilka ligger till grund för deras handlande. 

Erfarenheter från både Czarniawska (2005) och föreliggande studie visar dock hur denna 

ordning ter sig svårförändrad genom förhandling och beslut om vad deltagarna ska förändra. 

Verksamheten går inte sällan snabbt tillbaka till invanda legitima handlanden. Möjligheterna för 

radikalt förändrat handlande verkar begränsade, då detta också förutsätter en föregående 

förändrad mental bild av vilket handlande som är legitimt. Trots att verksamheter kan påvisa 
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snabba och genomgripande förändringar, verkar sådana knappast kunna åstadkommas genom 

pedagogiska insatser, utan snarare förstås som slumpmässig emergens, d.v.s. framträdande. 

Den pedagogiska problematiken med det teoretiska ramverket är att det utan vidare kan få 

verksamheten att framstå som att den blir som den blir, och vad det än blir kan det alltid 

meningsskapas som önskvärt av någon. En sådana relativistisk och närmast cynisk tolkning av 

de aktuella teoribildningarna gagnar givetvis inte denna studies intressen. Istället används 

teorierna som en grundförståelse inom vilken analyserna i föreliggande studie även medger 

möjligheter till förändring genom pedagogisk kunskap om organiseringens villkor. Poängen är 

att dessa villkor inte alltid tycks vara förenliga med den enskildes uppfattning av verksamheten. 

Faran med de enskilda meningsprocesserna är inte bara rättfärdigande av rådande organisering 

oavsett utfall, utan även att de tenderar att föreskriva önskvärt handlande för övriga deltagare. 

Detta föreskrivna handlande kan dock antas vara baserat på en begränsad uppsättning skapad 

mening i relation till verksamheten i stort. Vissa deltagares meningsskapande riskerar att 

dominera andras vilket kan leda till att de sistnämnda hamnar i skymundan eller att 

meningsmotsättningar uppstår. Denna studie visar att meningsmotsättningar får minskad 

aktivitet till följd. Okunskap om organiseringens villkor är dock något som jag betraktar som en 

naturlig del av enskilda meningsprocesser. Dessa kan liknas vid träd som skymmer skogen. 

Slutligen kan frågan ställas om valda teorier i grund och botten reducerar verksamheten till 

enskilda processer? Den institutionella ordningen verkar dömd till evig enskild variation och 

Weicks (1995) teori bygger på att meningsskapande är en enskild funktion som konstruerar 

varje upplevelse av ett kollektiv. Ståndpunkten att inte anlita ett individperspektiv kan således 

ifrågasättas. Men må vara att kollektiv som storhet är en konstruktion utan objektiva 

egenskaper, kvarstår faktum att verksamheten kan fungera på mer eller mindre önskvärda sätt 

som verkar gå bortom de enskilda uttryckens nivå. Deltagarna kan förändra sitt handlande, 

tillsynes omedvetet och i riktningar som kan stå i kontrast till den mening som de ger enskilt 

uttryck för. Detta ger anledning att också se till en kollektiv aspekt som lämnas därhän i båda 

teoribildningarna. Weick (1995) poängterar dock att handling formar tanken i större 

utsträckning än det omvända, vilket påminner om intersubjektivitet, d.v.s. att det sociala formar 

det enskilda. En välfungerande kollektiv verksamhet kan således forma enskilda tankar i 

riktning mot meningsskapande av organisationen som en reell aktör. Detta pekar på kritik som 

kan riktas mot Weicks (1995) brist på en kollektiv dimension av meningsskapande. Möjligheter 

för tillblivelse av kollektiva processer tar jag upp för vidare prövning i uppsatsens sista kapitel. 

I detta kapitel har ett ramverk kring tänkandet om organisering formulerats, motiverats och 

kritiskt granskats. Detta har också empiriska konsekvenser. En metodologi som kan 

uppmärksamma hur bandverksamhet görs på mikroorganisatorisk nivå och vilken mening som 

skapas av bandmedlemmarna behöver med nödvändighet komma nära bandet. Relationen 

mellan teori och empiri diskuteras i följande metodkapitel. 
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Metod 

I detta kapitel diskuteras och redovisas studiens metodologiska överväganden och 

genomförande. En ansats som är inspirerad av etnografi har gett vid hand en longitudinell 

fallstudiedesign, vars komponenter val av fall, datainsamlingstekniker, analys och teoretisering 

motiveras och redovisas nedan. Sedan följer en framställning av studiens praktiska 

genomförande och behandling av data. Därefter behandlas etiska överväganden varpå en 

diskussion om hur undersökningens validitet har hanterats följer. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om hur forskarrollen kan påverka studiens resultat. 

Metodologi 

Studiens syfte pekar mot en metodologi som uppmärksammar vad som händer. Att möta fältet 

med en öppenhet och med denna breda deskriptiva frågeställning kan beskrivas som en 

etnografisk ansats. Spradley (1980) menar att etnografisk forskning specifikt syftar till att 

uttolka den kulturella kunskap som ligger bakom människors beteende. Med utgångspunkt i 

beskrivande frågeställningar kan forskaren genom öppen och nyfiken observation av vad som 

sker, upptäcka nya frågor allteftersom fenomen framträder. Denna första beskrivande fas skapar 

ledtrådar till aspekter som leder in frågeställningarna i en andra, fokuserad fas. I en tredje, 

selektiv fas kan den etnografiske forskaren genom sina upptäckter ha tillräcklig kunskap om hur 

och var det eftersökta tar sig uttryck och rikta sin datainsamling därefter. I praktiken löser dessa 

tre faser dock inte av varandra, utan läggs till parallellt efterhand. Den beskrivande och 

explorativa inställningen kvarstår alltså trots att mer fokuserade och selektiva observationer 

görs. Slutsatser om den kulturella kunskapen dras sedan ur vad människorna gör, säger och 

använder (Spradley 1980). Valet av en öppen och så teorilös ingång som möjligt, hörsammar 

Cohens (1991) efterlysning av fler bandstudier med en etnografisk ansats. 

Ett organisatoriskt perspektiv på bandverksamhet utgör en avgränsning som redan från början 

riktar blicken mot vad som händer bakom kulisser och mellan människor, och framförallt mot 

hur bandverksamheten görs och villkoras. Med Latours (1998) performativa definition av en 

organisation i åtanke är det viktigt att beakta vad som görs framför vad bandet säger till 

forskaren att de gör. Intervjudata betraktas således som en sekundär kunskapskälla. Däremot är 

bandmedlemmars interna kommunicerande icke desto mindre av stor vikt för både organisering 

och meningsskapande. Weick (1995) påpekar att ett brukligt sätt att studera meningsskapande 

på är observation av prat, då det medierar socialt samspel. Huvudkällan till kunskap om 

bandverksamheten söks därför i data från bandets interna kommunikation. En etnografisk ansats 

återspeglas i studiens tre empiriska forskningsfrågor som i tur och ordning har en vad-, hur- och 

varför-karaktär. Första frågans öppenhet i vad snävar in mot organiseringens hur och det 
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meningsskapande varför i form av vad som är önskvärt. Detta görs med hjälp av ledtrådar som 

varje frågenivå och fas i studien blottlägger. Denna ansats motiverar en longitudinell studie där 

de etnografiska ledtrådarna får chans att uppenbara sig för forskaren över en längre tid. 

Det explorativa förhållningssättet i denna metodologi uppmärksammar särskilt förhållandet 

mellan empiri och teori. Föreliggande studies slutsatser om organiseringsprocesser har växt 

fram genom en process som kan liknas vid abduktion. Abduktion är en slutledningsmetod som 

utvecklades av Peirce, pragmatismens grundare. Världsbilder och principer för socialt 

konstruerande kan genom abduktion härledas från deras konsekvenser. Härledningen görs 

”baklänges” genom frågeställning om vilka världsbilder och principer som med nödvändighet 

behöver vara rådande för att observerade fenomen, t.ex. handlingar ska vara dess självklara 

konsekvenser. Swedberg (2011) menar att abduktion innebär att forskaren, med ökande 

förtrogenheten med det studerade, kan utveckla en intuitiv förmåga till att ”gissa rätt” på de 

uppkomna frågorna. På detta sätt kan den upptäckande vägen fram till konceptualisering av 

slutsatserna förstås som ett teoretiserande, medan teori mer är en slutprodukt. Undersökningen 

bör vara fri från föregående teori och hypoteser och istället bestå i ett laborerande utifrån det 

observerade. Fritt skapande av kategoriseringar och begrepp kan leda fram till temporära 

hypoteser. Hypoteserna jämförs i sin tur med data för vidare omprövning, vilket driver denna 

teoretiseringsprocess till tentativa, d.v.s. preliminära förklaringar (Swedberg 2011).  

Den abduktiva ansatsen i föreliggande studie reflekteras i att slutsatser har dragits om principer 

för socialt konstruerande i form av principer för hur band organiserar sin verksamhet. Slutsatser 

har också dragits om bandmedlemmars världsbild, här avgränsat till verksamhetsbild i form av 

meningsskapande. Dessa slutsatser har dragits genom abduktiv slutledning utifrån observationer 

av handlingar. En hypotesprövande teoretiseringsprocess har lett fram till slutsatser om vilka 

organiseringsprinciper och meningsskapanden som ligger bakom handlingarna. 

Design 

Med anledning av teoretiska och metodologiska behov av longitudinella och detaljerade data 

från bandmedlemmars interaktioner, samt av rimlighet inom ramen för detta projekt, motiveras 

att studera ett band. Detta ger denna forskningsdesign karaktären av en fallstudie. Cohen, 

Manion and Morrison (2011) klargör att fallstudier syftar till att illustrera generella principer ur 

det unika exemplet med dess riktiga människor och situationer. En fallstudies förmåga att 

komma nära och in i detaljerna bygger på erkännande av en rikedom av inverkande faktorer 

inom det specifika fallet. För att få en bild av denna rikedom används ofta en mix av datatyper 

och datainsamlingstekniker (Cohen, Manion & Morrison 2011). Organisering i ett band kan ses 

som ett fall av det generella fenomenet organisering i mindre organisationer. 

Organiseringsprocesser antas variera från fall till fall, men kan tänkas vara villkorade av vissa 

generella principer. En longitudinell fallstudiedesign antas kunna identifiera sådana principer 

genom kontinuerlig observation och abduktion. Föreslagen mix av datainsamlingstekniker 

reflekteras i forskningsdesignen genom att observationsdata kompletteras med intervjuer, både 

enskilt och i grupp, samt av research av material, från bl.a. Internet. 
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Figur 2 nedan illustrerar hur forskningsdesignens komponenter datainsamlingstekniker, analys 

och teoretisering hänger samman över tid. Kronologin i figuren ska läsas uppifrån och ner. 

Studien startar således med insamling av data från research och övriga källor i en beskrivande 

fas, driven av vad-frågor. Den empiriska kolumnen inramas av en tjock svart linje för att 

markera hur analysen hela tiden återvänder till hela datamaterialet. Figuren visar också hur 

insamling av data från övriga källor är aktiv under hela undersökningen, samt hur 

chattobservationen är central och fortgående över en längre tid. De direkta observationerna, 

intervjuerna och reflektionsmötet är tidsmässigt avgränsade händelser som kan förstås som 

nedslag. Längst ned i figuren visualiseras undersökningens avslutning där selektiv insamling 

sker i form av intervjuer och reflektionsmöte. Här visas också hur alla tre faser är aktiva 

samtidigt och att ett stabiliserat teoretiserande har genererat preliminära förklaringar som med 

teoretisk konceptualisering blir till studiens resultat.  

Faser Datainsamlingstekniker Analys Teoretisering 

  

 

 

 

  

 

Figur 2. Visualisering av forskningsdesignen. Läses kronologiskt uppifrån. 
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Val av fall 

Ett representativt band för pop och rockgenren eftersöktes för denna studie. Med detta menas ett 

popband som har en kontinuerlig och självskapande verksamhet igång. Bandet kunde med 

fördel vara etablerat och ha rönt vissa framgångar kommersiellt. Om de dessutom har existerat 

längre än de genomsnittliga tre åren (se Finnegan 1989/2007), kan det vara ett tecken på att de 

åtminstone har haft fungerande organisering någon gång. Vidare ville jag studera ett band som 

jag inte kände och som inte kände mig. Tanken med detta var att skapa förutsättning för en stor 

öppenhet inför hur bandets verksamhet fungerar samt att minska min påverkan på dem. Detta 

innebar att jag med fördel inte heller bör ha sett och hört bandet i så stor utsträckning innan. 

Det fanns många svårigheter med att möta dessa krav. För att veta om bandet varit beständigt 

och rönt vissa framgångar behöver jag veta ett minimum om bandet, vilket redan är föremål för 

förutfattade meningar om dem. Bandnamn och stilmässiga sammanhang har förmåga att måla 

upp mentala bilder. Vidare skulle ett för mig helt okänt band troligen innebära att jag också är 

helt okänd för dem. Detta reser frågor om tillgång till fältet. Min erfarenhet säger att band 

vanligen är en ganska stängd och intim verksamhet bakom kulisserna, där repetitioner och 

bandmöten är praktiker som inte gärna låter sig granskas. En forskare som kommer för att 

observera deras organisering skulle i bandsammanhang kunna uppfattas som ”von oben”. Detta 

kan leda till s.k. reaktivitet, d.v.s. forskarpåverkan, här i form av misstänksamhet och slutenhet 

(jfr Cohen et al. 2011). Väljer jag att vara helt öppen med min musikaliska bakgrund finns 

risken att de känner sig jämförda och får impulser att imponera på och influera den ”allierade” 

forskaren. Det var delvis denna reaktivitet som inträffade i Fornäs et al. (1988) där forskarna 

med bandbakgrund också var mycket äldre än de studerade ungdomsbanden. Till föreliggande 

studie eftersöktes ett vuxet band. Det kan dock tänkas göra tillgången ännu svårare då vuxna 

kanhända är mer präglade av integritet och prestige än vad ungdomar är. 

Cohen et al. (2011) menar att deltagarnas förtrogenhet med forskaren är viktigt för att minska 

oönskad reaktivitet i fallstudier. Vägen in till slutna och svårtillgängliga praktiker kan istället 

vara att gå via kontakt med en s.k. dörrvakt (gatekeeper). En sådan person kan ”gå i god” för 

forskarens närvaro inför övriga deltagare och på så vis skapa förtroende och öppenhet. Risker 

med detta kan dock vara att dörrvakten använder studien och resultaten i egna syften gentemot 

övriga, att denne ställer krav som plötsligt ändrar reglerna för tillgängligheten eller att denne 

helt enkelt bara stänger ”dörren” mitt i studien (Cohen et al. 2011). Fördelarna med en dörrvakt 

motiverar dock mitt val av ett popband som var på god väg till framgång och vari jag känner en 

av bandmedlemmarna sedan ca sex år tillbaka (”Elias” i nästa kapitels resultatframställning). 

Denna relation bedöms minimera ovanstående risker. Jag känner ingen annan i bandet, men två 

av dem gick i åk 9 när jag började som musiklärare på deras skola. Jag hade dock ingen av dem 

som elev. Några av medlemmarna hade jag träffat som hastigast tidigare, men jag hade ingen 

relation till dem i övrigt. Jag hade sett bandet spela live en gång tidigare men mest hört om dem 

via Elias, Internet och deras fans. Tillgång och förtroende vägde tyngre än försök till fullständig 

öppenhet, som ändå är dömt att misslyckas med tanke på min bakgrund i en redan tolkad värld. 
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Datainsamlingstekniker 

Datainsamlingsteknikerna är forskningsdesignens empiriska komponent. Dessa har valts och 

motiverats utifrån studiens övergripande metodologi, vilken har diskuterats ovan. Nedan 

beskrivs dessa utifrån sin funktion i designen. De är ordnade utefter mängden informativ data 

som de genererat till studien. Först beskrivs således chattobservation som stått för huvuddelen 

av studiens empiriska material. 

Chattobservation 

Sociala medier är en relativt ny kontext för mänskligt samspel. Det finns skäl för 

samhällsvetenskapen att utveckla datainsamlingstekniker som kan fånga dessa flyktiga praktiker 

och göra dem forskningsbara. Med chattobservation vill jag bidra till en sådan utveckling. En av 

styrkorna med metoden är att interaktionerna sparas löpande i den enskilda mediaenheten, i 

detta fall i mobiltelefonen. Detta möjliggör att innehållet kan överföras till dator och 

databehandlingsprogram obemärkt för övriga deltagare. Chattext kan således analyseras i 

efterhand, i likhet med transkriberingar och andra traditionella forskningsförfaranden. En annan 

styrka med metoden är att forskarens närvaro är relativt osynlig så länge denne inte själv gör 

några inlägg. Deltagarlistan i den aktuella chatten är dessutom vanligen dold och måste granskas 

aktivt. Med tiden antas deltagarnas medvetenhet om forskarens närvaro avta vilket med 

Bjørndal (2005) kan sägas ge metoden en låg grad av öppenhet i syfte att minska risken för 

påverkan på deltagarna. Cohen et al. (2011) poängterar att denna påverkan kan ta sig uttryck 

genom att vilja undvika, imponera på eller influera forskaren. Denna reaktivitet kan minskas 

och forskarens närvaro alltmer bortses ifrån eller tas för given, genom att observationen görs 

under en längre tid och att deltagarna är väl förtrogna med vem forskaren är (Cohen et al. 2011).  

Det studerade bandet använde sin chatt på daglig basis. Härigenom planerades och samordnades 

den löpande bandverksamheten. De flesta bandaktiviteter som har registrerats inom ramen för 

studien chattades det om på ett eller annat sätt. Genom kontinuerlig chattobservation över längre 

tid, 172 sammanhängande dagar, kunde bandets verksamhet kartläggas. En av 

chattobservationens funktioner i forskningsdesignen var således att besvara vad-frågor. 

Chattande i sig är ju vidare ett av svaren på hur-frågan, men ger också ledtrådar till mer 

djupgående aspekter av hur organiseringsprocesser ter sig i termer av hur samordning av 

gemensamma uppgifter formas. Via kartläggning av verksamheten och dess organisering kunde 

även chattobservationen ge ledtrådar om var och när informativ data om organiseringens villkor 

skulle finnas. Ett exempel på detta var när ett bandmöte skulle hållas med anledning av att 

bandets aktivitetsnivå var på nedgång. Detta föranledde den fokuserade fasen då bl.a. bandets 

möte observerades med ögon och öron guidade av hur-frågor om organiseringen, vilka rests 

från vad som sagts på chatten.  

Direkt observation 

För att skapa en djupare förståelse av bandets samordning och kommunikation har även direkta 

observationer av olika bandaktiviteter gjorts. Med direkta menas här att observationerna är 

gjorda i direkt fysisk närvaro av bandmedlemmarna. Fördelen gentemot chattobservationen är 

att direkta observationer ger möjlighet till att se och höra nyanser i det sociala samspelet som 

kan skapa större förståelse för bandmedlemmarna och deras olika uttryck. Men till skillnad från 
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chattobservation blir dock öppenheten oundvikligen stor, vilket kan öka risken för reaktivitet. 

Strävan efter så låg forskarpåverkan som möjligt i de direkta observationerna har motiverat att 

utföra dem s.k. passivt deltagande. Spradley (1980) menar att passivt deltagande observation 

innebär att forskaren är en bisittare som sitter på sin observationspost. 

Designens fyra direkta observationer har delvis haft funktionen av att vara rent beskrivande. 

Detta gällde särskilt i startskedet då en repning och en livespelning observerades, sju respektive 

fyra dagar innan chattobservationen inleddes. I en öppen etnografisk ingång behöver forskaren 

få ett första hum om den sociala atmosfären, jargong, karaktärsdrag etc. för att vidare kunna 

tolka och förstå vad som sägs och görs. De två tidiga observationerna har därför fungerat som 

stöd i analys av den fortsatta chattobservationen. Över tre månaders chattobservation har sedan 

skapat nya frågetecken vilka har föranlett behov av ytterligare direkta observationer. Dessa 

genomfördes på ett bandmöte och en repning efter 103 respektive 112 dagars chattobservation. 

Dessa observationer kunde fungera klargörande, bekräftade eller reviderande av vad som 

framkommit på chatten. En ytterligare funktion var att utgöra forum för mer fokuserad 

observation. Specifika frågeställningar om hur organiseringen villkoras som hade rests från 

chattobservationen kunde användas som guide för vad som särskilt skulle uppmärksammas i 

den direkta observationen. Ett exempel på guidande frågeställningar för observationen av det tre 

timmar långa bandmötet är hur den plötsliga nedgången i bandaktivitet som hade registrerats 

kunde förstås och hur inititering av nya organiseringsprocesser görs. 

Reflektionsmöte 

Ett reflektionsmöte, eller stimulated recall är en metod som används i longitudinella studier där 

redan utförda observationer presenteras för deltagarna i efterhand. Deltagarna får då själva sätta 

ord på hur de upplever de observerade situationerna. Forskaren kan på detta sätt testa sina 

tolkningar och analyser i samråd med deltagarna och också ta upp nya anteckningar eller göra 

inspelning av samtalet som reflektionsmötet genererar
7
. Denna metod har många likheter med 

ett fokusgruppsamtal. Geijer (2006) menar att en fokusgrupp är en form av gruppintervju där 

forskaren kan vara moderator och samtidigt observera kommunikationen, som huvudsakligen 

sker mellan gruppmedlemmarna kring teman som forskaren styr (Geijer 2006). 

Det en och en halv timme långa reflektionsmötet arrangerades med fyra av bandets medlemmar 

i undersökningens slutskede, nästan sju månader efter det första mötet med bandet. Dess 

huvudsakliga funktion i designen var att testa de mer stabiliserade hypoteser som hade växt 

fram genom teoretiserande. Genom att låta bandmedlemmar reflektera över preliminära resultat 

kring framförallt vad- och hur-frågorna, d.v.s. kartläggningen av bandverksamheten och dess 

varierande aktivitetsnivåer, kunde deras diskussion sinsemellan inte bara fungera validerande 

för kartläggningen, men också förtydliga de enskilda meningsprocesser som hade börjat ta form 

ur datamaterialet. I denna selektiva fas kunde även specifik uppmärksamhet ges åt egna begrepp 

som växt fram. Exempel på denna selektiva datainsamling var att bandmedlemmarna ombads att 

reflektera över begreppet bandpepp vilket var inspirerat av bandets egna språkbruk. Denna 

reflektion styrde in samtalet kring den mening som skapades kring det tidigare bandmötet, 

under vilket ordet bandpepp användes flitigt. På detta sätt kunde olika meningsprocesser kring 

bandverksamheten synliggöras. Men reflektionsmötet hade även funktionen att vara 

                                                     
7
  För mer om stimulated recall-metoden se t.ex. Halvars-Franzén (2010). 
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validitetskontrollerande av chattobservationen som metod. Detta gjordes genom att låta 

deltagarna reflektera kring sin upplevelse av, och medvetenhet om att bli observerade. 

Intervjuer 

Intervjumetoden har en tillbakaskjuten roll i denna forskningsdesign. Reaktiviteten antas vara 

stor vid samtal med forskaren. Därför har den direkta interaktionen mellan forskare och band 

minimerats och hållits mot studiens slutskede då preliminära resultat och stabila hypoteser hade 

börjat ta form. Intervjuernas funktion i designen har varit validerande av slutsatser som hade 

dragits från observationsdata. Intervjufrågorna var främst inriktade på kompletterande fakta och 

aspekter av verksamheten som ännu tedde sig oklara. Detta gällde exempelvis persondata, vem 

som gjort vilka inlägg på officiella Internetsiter, vem som gjort vad under ett inspelningsprojekt 

och komplement kring bandets historia. Då det i huvudsak gällde faktakontroll valdes av 

praktiska skäl en bandmedlem för en telefonintervju samt en intervju i form av kompletterande 

frågor via e-post. Telefonintervjun genomfördes en vecka innan reflektionsmötet, i två delar på 

en halvtimme vardera. E-postintervjun skickades och besvarades veckan efter reflektionsmötet. 

Elias bedömdes som ett lämpligt val av intervjuperson då han gett uttryckt för en stark 

involvering i och kunskap om bandet. Detta val motiveras även av att vi kände varandra sedan 

innan och har vana att tala med varandra. Förtrogenhet mellan forskare och deltagare kan här 

antas stärka forskarens förmåga att uttolka innebörden i utsagorna samt minska reaktiviteten. 

Research och övriga källor 

Data från datainsamlingsteknikerna har kompletterats med information från spontan och 

ostrukturerad insamling. Detta gäller t.ex. bandresearch genom inlyssning av bandets musik och 

intryck av hur de framstår utåt i olika media. Kompletterande information kommer även från 

spontan observation av uppdateringar och inlägg på bandets utåtriktade Internetsiter. Till övriga 

källor hör även informella samtal och SMS med bandmedlemmar. Informella samtal har skett i 

ytterst liten utsträckning, men har varit informativa om t.ex. kommande bandhändelser, vem 

som komponerat visst material eller personlig upplevelse av någon viss bandaktivitet. Denna 

information har dock inte efterfrågats aktivt, utan är resultat av spontana yttranden inom ramen 

för normala samtal. Dessutom har de etiska aspekterna av informationen beaktats i relation till 

dess användning i studien. Informell information har inte betraktas som en fristående källa utan 

mer som komplement vid analys av formella data. Informella samtal skedde mestadels med 

Elias men även med andra bandmedlemmar då de t.ex. erbjudits bilskjuts hem från replokalen. 

Beträffande SMS är den källan begränsad till enstaka tillfällen då bandmedlemmar svarat på 

utskick med förfrågningar om möte eller observation. Sättet att svara på i text har lagts till den 

totala förståelsen av de olika bandmedlemmarna. 

Analys 

Analysen är en komponent i forskningsdesignen som har genomsyrat och guidat 

datainsamlingen och den pågående teoretiseringen. I etnografisk anda karaktäriseras analysen av 

ständiga frågor till det empiriska materialet utifrån de tre frågenivåerna vad, hur och varför. Det 

empiriska materialet fylldes på undan för undan vilket också ledde till nya frågor. Varje typ av 
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data analyserades således inte för sig, utan lades till den totala datamängden. Varje fråga ställdes 

till materialet som helhet bakåt i tiden, vilket medförde att analysen hela tiden gick tillbaka till 

studiens början för att söka svar. Efter en viss mängd data gavs varje frågenivå en stabilitet och 

mättnad genom att ha svar på de flesta uppkomna frågorna. Detta ledde till att nästa nivå av 

frågor kunde läggas till och ställas till allt befintligt datamaterial. Parallellt med denna process 

producerades hela tiden nya data vilka inte bara genererade nya frågor, utan också 

destabiliserade föregående frågenivå vilket återaktualiserade den. Mot slutet av studien var 

alltså alla tre frågenivåer aktiva. 

Data analyserades inledningsvis med en ambition att lära känna bandet och deras huvudsakliga 

plattform för kommunikation, d.v.s. chatten. De övergripande vad-frågor som restes på denna 

beskrivande nivå var exempelvis vem är vem? vem gör och säger vad? Chattande är en praktik 

som kännetecknas av frekventa replikskiften av symboler som är laddade med olika 

kommunikativa uttryck. Bandets interna kommunikation var många gånger komprimerad och 

underförstådd och därför svårtolkad till en början. Detta krävde ständig omläsning samt 

komplettering med övriga datatyper. Förtrogenhet med chattandet kunde efterhand leda in 

analysen av hela datamaterialet på frågor av karaktären vad händer? och vad gör bandet? På 

hur-nivån ställdes sedan frågor som hur bestäms och förhandlas saker? hur initieras 

aktiviteter? hur ser deltagandet ut? och hur kan verksamheten kartläggas över tid? Detta 

föranledde fokuserad datainsamling under efterföljande direkta observationer. Svaren på hur-

frågorna pekade alltmer mot varför-frågor som exempelvis varför finns meningsmotsättningar? 

och varför har verksamheten olika aktivitetsnivåer? I den sista fasen stabiliserades de tre 

frågenivåerna genom selektiv datainsamling och faktakontroll i reflektionsmöte och intervjuer. 

Teoretisering 

Svaren på analysens frågor blev föremål för en teoretiseringsprocess. Detta innebar till en början 

ett laborerande med kategorier och egna benämningar för hur de observerade fenomenen kan 

förstås och förklaras. En strid ström av temporära hypoteser genererades om exempelvis 

ledarskap, kategorier av chattinlägg utefter dess funktion i beslutsfattande, principer för 

indelningar av verksamhetsperioder, olika former av bandhändelser, ansvarsfördelningar, 

rollidentiteter, inställda bandaktiviteters påverkan på verksamheten etc. Dessa hypoteser kunde 

sedan verifieras eller falsifieras genom att deras implikationer jämfördes tillbaka mot data. 

Denna prövning baserades på den abduktiva logiken om hypotes H gäller som förklaring för det 

observerade fenomenet h1, borde även fenomenet h2 kunna observeras . Kontinuerlig 

revidering och omprövning ledde till en stabilisering av de mest hållbara hypoteserna. Ur detta 

växte egna begrepp och benämningar fram som svar på de tre övergripande frågenivåerna. Efter 

ytterligare justering formade dessa en tentativ förklaring av bandverksamheten utifrån de 

studerade aspekterna. Denna förklaring blev sedan föremål för teoretisk konceptualisering med 

stöd i organiseringsteorin och i teorin om meningsskapande. Det teoretiska begripliggörandet av 

resultaten ledde slutligen till finslipning av syfte och forskningsfrågornas formuleringar. 
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Praktiskt genomförande och bearbetning av data 

I detta avsnitt redogörs för hur undersökningen praktiskt har utförts över tid. Detta innefattar 

genomförande av bandkontakter, datainsamling och bearbetning av data. 

Bandkontakt 

Den första kontakten med bandet togs genom ett telefonsamtal till Elias då projektidén 

presenterades. Här poängterades att bandet själva skulle kunna få ut någonting av studien, men 

att tanken inte var att komma med lösningar eller pekpinnar, utan snarare att synliggöra och 

beskriva hur bandverksamheten fungerar. Elias var positiv och trodde inte att någon i bandet 

skulle ha något emot att delta. Han skulle ta på sig att förmedla förfrågan till resten av bandet 

men bad också om att få upplägget i skriftlig form. 

Någon månad senare e-postades bandet ett brev där frågan om deltagande ställdes under mer 

formella former (bilaga 1). Detta gjordes ca tre månader innan studien var föreslagen att starta. 

Då ingen respons gavs inom den månads tid som föreskrivits kontaktades Elias. Det stod klart 

att bandets prioriteringar helt naturligt var på många andra håll än att hålla koll på denna typ av 

förfrågning vilken inte direkt hamnade inom bandverksamheten. Elias meddelade att bandet 

hade varit positivt till medverkan då saken hade dryftats. De ville dock ha mer detaljer kring hur 

undersökningen skulle gå till. Därför författades en mer detaljerad plan över hur upplägget 

kunde tänkas se ut, vilken också e-postades till bandet. Efter ytterligare någon vecka 

kontaktades Elias igen som då meddelade klartecken från bandet med förbehållet att intervjuer 

etc. inte får ta för mycket av deras värdefulla reptid. Efter dessa första kontakter etablerades en 

insikt att flexibilitet och hastigt ändrade planer kommer att bli avgörande för studiens 

genomförande. 

Den beskrivande fasen inleds (månad 1-3) 

Undersökningen startade med research. Allt tillgängligt material om bandet på Internet 

granskades och lyssnades till. Detta gällde ljudklipp från radiointervju, recensioner av deras 

utgivna musik och liveframträdanden, musikalbum på Spotify, filmklipp på YouTube och 

interaktioner med fans på hemsida och Facebook. Elias ombads även att e-posta bandets s.k. 

press-kit. Detta är ett ”paket” innehållandes ett officiellt pressfoto av bandet och en säljtext, 

d.v.s. en positivt beskrivande text om bandet och deras musik. Tanken med ett sådant paket är 

att kunna skicka det till t.ex. tidningar och spelningsarrangörer som vill ha snabb och enkel 

”fakta” om bandet att publicera för sina syften. Allt som tedde sig oklart om bandet efter denna 

första datainsamling antecknas som frågor. Under studiens fortsättning gicks dessa frågor 

igenom kontinuerligt för att kunna stryka sådana som fått sina svar genom nya data och insikter. 
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Det första mötet med bandet avtalades med Elias varpå deras replokal besöktes för både 

presentation av projektet och direkt observation. Inför presentationen gjordes förberedelser i 

form av stödanteckningar om vad som ska tas upp samt att de tidigare skickade 

informationsbreven togs med i några utskrivna exemplar. Beträffande förberedelser inför 

observationen bestod de i, liksom inför alla efterföljande observationstillfällen, ett 

medvetandegörande om analysens aktuella frågenivåer och hittills uppkomna frågeställningar. 

Beslut togs att inte använda något särskilt observationsschema, vilket med Bjørndal (2005) kan 

sägas ge observationerna en ostrukturerad karaktär. Tanken med detta var att inte låsa 

observatören vid förutbestämda aspekter och istället lämna en öppenhet för att uppmärksamma 

olika typer av händelser som korresponderar mot aktuella frågor, vilka de än må vara. Detta gav 

en frihet att anteckna på olika sätt beroende på typen och mängden relevant information som 

kom upp. 

Bandet var mitt inne i sitt repande vid min ankomst till replokalen. Efter några korta 

hälsningsfraser inleddes observation från en soffa någon meter ifrån bandet. Den ostrukturerade 

observationstekniken innebar att observatören, särskilt vid detta första tillfälle i princip hade 

”tomma händer”, vilket dock inte medför att allt som hände var av intresse. Ögon och öron var 

hela tiden fokuserade vid bandets interna kommunikation, vem som säger vad och hur gruppen 

resonerar, reagerar och interagerar. Verbala repliker och tolkningar av innebörder antecknades 

tillsammans med eventuella reflektioner från observatören. För att minska reaktiviteten gjordes 

alla anteckningar på mobiltelefon. Åsynen av någon som sitter med mestadels böjt huvud och 

ljudlöst knappar på sin mobiltelefon antas inte väcka lika mycket uppseende och verka 

stressande som någon som har en laptop eller kollegieblock i knät som ofta föreslås (t.ex. 

Bjørndal 2005). 

Under efterföljande projektpresentation kunde en lätt förvåning och rentutav besvikelse uttolkas 

över att studien inte hade för avsikt att uppmärksamma musikskapande aspekter. Detta var helt 

enligt förväntningarna då band vanligen blir, och måhända vill bli uppmärksammade för den 

musik de skapar. De flesta bandmedlemmar var dock positiva och tyckte att det verkade 

intressant. Den relativt korta presentationen avslutades med att den passiva observatörsrollen 

klargjordes. Efter få följdfrågor och utan invändningar drogs slutsatsen att bandet slutgiltigt 

tackade ja till medverkan och till studiens premisser. Här bjöds observatören in till den 

stundande livespelningen som var närmast förestående på bandets agenda. Bandet tillfrågades 

också om de bedrev någon intern kommunikation online. Det visade sig att de använde en 

chattapplikation i mobiltelefonerna för detta ändamål. Oförberedd på denna nya möjlighet bjöds 

observatören in som användare på denna dagligen aktiva chatt, vilken kom att bli studiens 

huvudsakliga datainsamlingsteknik. Den etnografiska ansatsen möjliggjorde här en flexibilitet 

som guidade studiens design i riktning mot data som ligger nära bandets organiseringsprocesser. 

Anteckningarna från den observerade repningen fördes över till dator samma dag, i likhet med 

de efterföljande observationstillfällena. Stenografiartade passager som blivit resultat av mer 

intensiva observationer, fylldes i och gjordes begripliga. De renskrivna fältanteckningarna 

berikades även med sådant som låg färskt i minnet men inte hunnits med att antecknas. 

Genomläsning av data genererade svar på tidigare frågor samt nya frågor. Denna procedur 

utfördes sedan kontinuerligt under hela den fortsatta undersökningen. 

Deltagandet på chatten inleddes med en kort hälsning till bandmedlemmarna som svar på ett 

välkomnande inlägg från den bandmedlem som hade bjudit in. Detta svar var det enda inlägget 

som gjordes under hela undersökningen, bortsett från ett avslutande tack strax innan chatten 
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lämnades. Bandets inlägg observerades sedan löpande dag för dag. Till en början var det svårt 

att förstå hur olika inlägg i de tre olika chattrådarna hängde samman och vad de egentligen 

chattade om. Vissa samtalsämnen var igång sedan innan anslutningen till chatten och andra 

rörde ämnen som var underförstådda och måhända även talades om på andra håll. Under denna 

observation fördes hela tiden anteckningar på dator vid sidan av. Dessa anteckningar syftade till 

att skapa en egen förståelse genom att beskriva och förklara vad som pågick. De första veckorna 

genererades således en stor mängd frågor, vilka i vissa fall fick vänta i månader på sina svar. 

Genom de kontinuerliga anteckningarna skapades en växande förtrogenhet med de olika 

medlemmarna och deras varierande uttryckssätt. 

Den andra direkta observationen gjordes på den livespelning som besöktes några dagar efter 

första mötet med bandet. Besöket gjordes i ett privat sammanhang som publik men med en 

kombinerad agenda att också samla in data. Anteckningar fördes sporadiskt på mobiltelefon 

under kvällen. Dessa rörde både hur bandet framstod på scenen och några reflektioner i 

anslutning med interaktion med någon bandmedlem. 

Ytterligare några dagar efter livespelningen sattes ett startdatum för vad som kom att utgöra 

undersökningsperioden. Detta datum låg lite mer än en vecka efter inträdet på chatten då 

bandmedlemmarna antogs alltmer bortse från forskarnärvaron i sin kommunikation. 

Undersökningsperioden blev studiens benämning för den period då bandets verksamhet via 

chatten kunde kartläggas dag för dag. Denna period sattes till totalt 172 sammanhängande 

dagar. Studiens resultat beträffande vad bandet gör hänvisar alltså till vad de gjorde under denna 

avgränsade undersökningsperiod. Datainsamling utfördes dock under en längre period som 

sträckte sig från några veckor innan till mer än en månad efter undersökningsperioden. 

Alla chattinlägg fördes över som textfiler från mobiltelefon till dator för kodning. Inlägg som 

bestod av annat än vanlig text, t.ex. media (ljud, bild, video) transkriberades på beskrivande sätt. 

En databas skapades dit inläggen från de tre olika chattrådarna överfördes kronologisk ett efter 

ett. För att undvika onödig förvirring kodades också varje inlägg med vilken ursprunglig 

chattråd de kom ifrån. Som svar på vad-frågorna analyserades sedan varje inlägg efter vad de 

handlade om. Ur detta framträdde efterhand fem olika ämnestyper vilket varje inlägg kodades 

med. Varje enskilt samtalsämne identifierades och gavs ett löpnummer och en titel. Dessa 

listades i ett separat indexeringsdokument. Denna kodning innebar i praktiken att inlägg i vissa 

fall fick delas upp i fler då de bedömdes beröra flera samtalsämnen. Under hela 

undersökningsperioden kodades 1564 inlägg vilka fördes till 64 identifierade samtalsämnen. Se 

tabell 1 i nästa kapitel för exempel från chattdatabasen. 

Databasen för chatten gav möjligheter att lätt sortera inlägg efter t.ex. bandmedlemmar och 

samtalsämnen. Detta medförde att statistik för antal inlägg av en viss typ och av en viss 

bandmedlem också blev möjlig. På detta sätt kunde analys och teoretisering ställa frågor om, 

och laborera med både kvalitativa och kvantitativa aspekter av bandmedlemmarnas deltagande i 

kommunikationen. Detta skapade ytterligare förtrogenhet med bandverksamheten. 

Som ett svar på frågan om hur verksamheten kan kartläggas över tid upprättades även ett 

händelseschema. Detta låg till grund för laborerande med indelning av olika 

verksamhetsperioder och slutligen det som kom att teoretiseras som projekt. I det stora 

projektschema som utvecklades mot slutet av undersökningen togs även chattandet som ett eget 

görande med. Där kunde chattandet dag för dag kopplas till de händelser som chattandet 

handlade om. Ett annat exempel på händelseschemats funktion var att det kunde samla svar på 
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frågor om deltagande. Detta aktualiserades då detta åttamannaband visade sig ha svårigheter att 

få ihop alla vid gemensamma träffar. Då de flesta händelser inte observerades direkt utan 

uttolkades implicit ur data, var deltagande ett exempel på hur svar söktes genom ett pusslande 

detektivarbete med fler datakällor iblandade. Beträffande deltagandet var dock chatten särskilt 

informativ då förhinder meddelades därigenom och att den frånvarande vanligen uttryckte 

nyfikenhet för vad som missats efteråt. Ytterligare exempel på hur dataanalysen gjordes var när 

hypotesen om enskilt bandhandlande hade genererats. Det som analyserats som uttryck för detta 

i olika data färgmarkerades och uppfördes både i händelseschemat och i en egen databas för 

handlanden. Där kunde varje typ av enskilt handlande kodas utefter vem som utfört det och när. 

Den fokuserade fasen inleds (månad 4-5) 

Ungefär tre månader efter första mötet stod det klart att undersökningen behövde mer tid än vad 

som var planerat. Bandets verksamhet hade gått ner drastiskt och meningsmotsättningar började 

ta form på chatten. Vid denna tidpunkt hade ännu inget teoretiserande kring insamlad data 

stabiliserats och frågorna blev många fler än svaren, vilket skapade ett behov av mer och andra 

typer av data. Det avgjordes att observation skulle göras av det bandmöte som bandet planerade 

med anledning av sin situation. Observationen var nu guidad av frågor kring aktivitetsnivåer 

och hur händelser initieras. Vid ankomst till mötet hölls en låg profil då presentation av 

närvaron upplevdes överflödig. Mötet hölls i ett gemensamt utrymme i det replokalskomplex 

där bandet har sin replokal. Bandet höll sitt ca tre timmar långa möte sittandes i soffor och stolar 

runt några bord. Observatören satt på en stol lite bakom bandets ”cirkel”. Denna observation var 

studiens i särklass svåraste då många informativa yttranden trängdes under en lång tid. Det blev 

väldigt stressigt att hänga med i antecknandet på mobiltelefonen. Denna gång skulle 

ljudinspelning måhända ha varit ett avlastande komplement. 

Lite mer än en vecka efter mötet observerades även kommande repning. Denna visade sig bli 

helt ägnad åt en videoinspelning av det framförande av körarrangemang som släpptes online 

några dagar därefter. Första halvan av repningen genomfördes inne i replokalen och den andra 

ute i det klangliga trapphuset utanför, där själva inspelningen gjordes. Denna observation var 

inte närmelsevis lika informativ som mötet, men gav en chans att se bandmedlemmarna i en ny 

situation. Andra sidor av bandmedlemmarna och deras interaktioner kunde framträda för 

observatören också genom att denne nu var guidad av en ny uppsättning frågeställningar.  

Den selektiva fasen inleds (månad 6) 

Efter ytterligare ca två månader sattes ett slutdatum för undersökningsperioden. Då bedömdes 

analysens vad- och hur-nivåer vara relativt mättade i relation till befintlig data. Tiden efter 

slutdatumet ägnades åt att ordna och behandla ikapp befintlig data och att gå igenom antecknade 

frågor för att stryka de som nu har fått sina svar. Frågor på vad-nivån, d.v.s. frågor av 

faktakaraktär som ännu var obesvarade eller hade oklara svar, samlades till en intervjuguide 

(bilaga 2). Ca. en månad efter slutdatumet bokades en tid och dag för en telefonintervju med 
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Elias. Intervjun genomfördes i två delar på en halvtimme vardera med tio minuters paus 

emellan. 

Med dessa kompletterande data kunde frågor på varför-nivån börja besvaras. Denna frågenivå 

behandlade det önskvärda i bandets verksamhet, vilket föranledde behov av en ny typ av data. 

Denna data skulle samlas in i form av bandmedlemmarnas reflektioner kring några av de 

begrepp och benämningar som efterhand hade laborerats fram. Pappersplanscher med den 

kartlagda bandverksamheten tillverkades utefter händelseschemat och intervjuguide för mötet 

togs fram (bilaga 3). Mindre än en vecka efter telefonintervjun hade bandet en planerad repning 

som bedömdes vara ett lämpligt tillfälle för ett reflektionsmöte då de flesta bandmedlemmar såg 

ut att kunna komma. 

Väl framme vid replokalen dagen för reflektionsmötet meddelade bandet att plötsliga förhinder 

hade gjort att endast halva bandet var på plats. De föreslog att mötet kunde skjutas upp om det 

var viktigt att ha med så många som möjligt. Här togs dock beslutet att det var bättre att mötet 

blev av nu när alla förberedelser var gjorda, än att skjuta upp och ändå inte ha någon garanti för 

att uppslutningen blir bättre vid nästa försök. Dessutom skulle ett sådant risktagande äventyra 

projektets tidsram, vilken redan var ansträngd. Mötet hölls inne i bandets replokal, mitt ibland 

instrumenten. Mobiltelefonen som användes för ljudinspelning placerades på en golvpuka mitt i 

ringen av bandmedlemmar och intervjuaren. Reflektionsmötet höll på i över en och en halv 

timme där de närvarande hade väldigt mycket att prata med varandra om i relation till de 

presenterade ämnena. Då bortfallet kan ses som en nackdel för mötets representativitet för 

bandet, blev det också till en fördel i att de närvarande kunde få möjlighet till mer talutrymme 

och måhända kunna reflektera och fördjupa sig i större utsträckning. Inspelningen 

transkriberades sedan till begripligt talspråk. 

Omedelbart efter reflektionsmötet lämnade observatören chatten med ett avslutande inlägg som 

tackande för gästvänligheten. Data från reflektionsmötet genererade många insikter som var 

särskilt fruktbara för stabilisering av hypoteserna om det som konceptualiserats som enskilda 

och kollektiva meningsprocesser. Vid denna tidpunkt hade nästan sju månader förflutit sedan 

det första mötet med bandet. Nu återstod endast några enstaka frågor på detaljnivå. Dessa gällde 

vilken bandmedlem det var som hade utfört vissa av de observerade uppdateringarna på 

hemsidan och Facebook under undersökningsperioden. Dessa frågor formulerades i e-post som 

skickades till Elias. När svaren på dessa gavs bedömdes de tre frågenivåerna ha nått sin 

mättnad. Undersökningens avslutning innebar att en preliminär förklaring av bandverksamheten 

i relation till de tre frågenivåerna hade börjat växa fram ur en alltmer stabiliserad 

teoretiseringsprocess. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) poängterar att den samhällsvetenskapliga forskningen står inför 

utmaningen att balansera ett forskningskrav mot ett individskyddskrav. Detta innebär att 

forskarens etiska skyldighet att bedriva forskning på människans samhällsliv för utveckling och 
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ökad förståelse, också kan innebära en konflikt med den allmänmänskliga etiska skyldigheten 

att inte skada eller kränka den deltagande individen beträffande välmående, integritet och 

privatliv. Som stöd för forskaren att reflektera kring denna balansgång har Vetenskapsrådet 

formulerat fyra övergripande forskningsetiska principer gällande för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa benämns informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet handlar om att ”[f]orskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (ibid. s.7). I denna undersökning har kontakterna med 

bandet genomsyrats av en öppenhet med studiens övergripande syfte. Detta syfte har för bandet 

presenterats som intresse för att studera ”mänskligt samspel och grupprocesser”. Denna 

allmänna formulering var avsedd att klargöra för bandet att studien inte främst inriktade sig på 

musikaliskt samspel eller på individer. Denna information betonades särskilt i början av 

projektet via den formella skriftliga förfrågan (bilaga 1) och vid det första mötet med bandet. 

Innan intervjuer och reflektionsmöte repeterades denna information samtidigt som garantier 

gavs för att insamlad data i form av ljudinspelning (vid reflektionsmötet) och anteckningar (vid 

telefonintervjun) endast kan nyttjas av forskaren, och endast i ett vetenskapligt syfte. På detta 

sätt informerades också att nyttjandekravet uppfylls, d.v.s. ”[u]ppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål” (ibid. s.14, min kursivering).  

Samtyckeskravet betonar att ”[d]eltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan” (ibid. s.9). Frågan om medverkan i projektet samt om medgivande till att få 

observera och intervjua bandet ställdes först muntligt via Elias och sedan i den skriftliga 

förfrågan. Det försäkrades att bandet skulle få styra i alla lägen och avgöra om de har tid från 

gång till annan. De skulle också ha möjlighet att avbryta och tacka nej efter första mötets träff 

och presentation av projektidén. Bandets gavs en månads tid att diskutera och tänka över sin 

medverkan innan det första fysiska mötet med forskaren. Då ställdes frågan igen och bandet gav 

sitt medgivande där. Efter en längre tid av chattobservation och ”osynlighet” från forskarens 

sida, ansågs ett förnyat medgivande vara på plats inför vidare direkta observationer. Detta gällde 

främst det observerade bandmötet som bedömdes vara av känslig karaktär. Den gången 

SMS:ades förfrågan om medgivande ut (bilaga 4) för att säkerställa att forskarnärvaro upplevdes 

OK även i det nya uppkomna läget. Alla medlemmar svarade inte men de som gjorde det var 

positiva. 

Då studiens avtalade tre månader hade förflutit vid tiden runt bandmötet, togs beslut om en 

förlängning. I samband med detta gjordes dock ingen ny formell förfrågan om medgivande. 

Detta övervägande baserades på att olika bandmedlemmar vid olika tillfällen i samband med 

bandmötet och körrepningen gav uttryck för en nyfikenhet om studien och för en villighet att 

fortsätta tills forskaren upplevde sig ha tillräckligt med material. Då inga andra röster hördes om 

undersökningen, vilken närmast verkade ha börjat glömmas eller ignorerats, drogs slutsatsen att 

bandet gav sitt medgivande till en förlängning tillsvidare. 

Däremot anhölls om nytt medgivande inför reflektionsmötet. Den gången handlade det 

dessutom om att ta av bandets reptid vilket bedömdes som extra känsligt under en period då de 

hade svårt att få ihop sina träffar. Förfrågan skickades via SMS där det även framgick att mötet 

skulle spelas in (bilaga 5). Återigen erhölls få SMS-svar. Detta kan ha varit ett tecken på en 

osäkerhet om repningen alls skulle bli av då chatten vittnade om att två bandmedlemmar hade 

fått förhinder. Detta bedömdes dock inte som ett hinder för att genomföra mötet då bortfallet var 
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inom ramen för hur bandet ofta hade det. Av de SMS-svar som gavs var de som kunde komma 

positiva till att ha reflektionsmötet. 

Konfidentialitetskravet innebär att ”[u]ppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem” (ibid. s.12). Utöver tydliga garantier för anonymitet i 

studiens inledande kontakter med bandet, repeterades denna information skriftligt i SMS:et 

inför bandmötesobservationen och muntligt innan reflektionsmötet och telefonintervjun. 

Studiens framställning har mött detta krav genom att bandmedlemmarna fått fiktiva namn och 

att bandnamnet har dolts. Bandets exakta sättning, d.v.s. vem som spelar vad och beskrivningar 

av deras musik och framtoning, har också dolts för att ytterligare skydda anonymiteten. Platser 

och datum och tid på året har också helt avkodats. I de kontakter med bandet som redovisas 

bland bilagorna har alla uppgifter som kan identifiera deltagarna ersatts med ”XXXX”. 

Bandet har visat öppenhet och förtroende, vilket i kombination med en förmodad glömska av att 

ha blivit iakttagna i sin interna kommunikation, har inneburit att komma bandmedlemmarna 

nära inpå livet. Detta har aktualiserat etiska överväganden för att tillmötesgå det övergripande 

individskyddskravet. Många gånger har både informella samtal och passiva observationer 

uppenbarat privata aspekter som emotionella upplevelser och familjesituationer. Sådana 

angelägenheter har varken bedömts relevanta eller etiskt försvarbara att ta med i denna 

framställning. 

Validitet 

Värdet av och giltigheten i studiens resultat kan diskuteras i termer av dess validitet. Cohen et 

al. (2011) poängterar att ingen forskning kan nå hundraprocentig validitet och att det alltid rör 

sig om en glidande skala. Strävan bör dock alltid vara att maximera validiteten (Cohen et al. 

2011). I detta avsnitt diskuteras hur studiens interna och externa validitet har hanterats. 

Intern validitet kan förstås som hur väl resultatens förklaringar och beskrivningar kan härledas 

direkt ur data. Detta aktualiserar i vilken utsträckning resultaten är en produkt av forskarens 

egna konstruktioner. Det kan poängteras här att kvalitativ forskning alltid är en fråga om 

tolkningar där världen konstrueras av både deltagaren och forskaren. Det vetenskapliga 

sanningsvärdet ligger då i hur väl studien kan visa att forskarens konstruktioner överensstämmer 

med vad som händer i empirin. 

Denna studie ger anledning att reflektera kring en särskild utmaning beträffande den interna 

validiteten. Slutsatserna om bandverksamheten är till stora delar baserade på identifierade 

handlanden av olika slag. Validitetsproblematiken ligger i att det mesta av detta handlande 

aldrig har observerats. Det enda handlande som direkt har observerats beträffande 

bandverksamheten är en livespelning, två repningar, ett möte, onlineaktivitet och en massa 

chattande. Resultaten konstruerar dock en bild av att ytterligare fyra livespelningar och 13 

repningar samt därtill en massa enskilt handlande som t.ex. externa kontakter, har ägt rum. Inom 

ramen för detta projekt är det givetvis rimligt att anta att all denna aktivitet inte ter sig möjlig att 
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observera direkt. I många andra sammanhang hade det dock varit en okomplicerad sak att 

teckna denna bild utifrån bandmedlemmarnas egna utsagor om sin verksamhet. De teoretiska 

och metodologiska utgångspunkterna i denna studie har dock betraktat intervjutekniken som 

sekundär och kompletterande där bandmedlemmarnas utsagor till en intervjuare – som har 

liknande bakgrund som de själva – antas vara föremål för stark reaktivitet samt 

meningsskapande efterhandskonstruktioner. Detta har skapat en metodologisk utmaning i hur 

bandets görande ska kunna framträda som säker kunskap. 

Denna utmaning har hanterats genom triangulering. Cohen et al. (2011) klargör att detta innebär 

att två eller flera datainsamlingstekniker används för att beskriva ett och samma fenomen. I 

analogi med ordets bokstavliga betydelse, d.v.s. fysisk mätning och lägesbestämning från olika 

utkikspunkter, kan triangulering sägas kunna kartlägga en rikare bild av ett fenomen genom att 

beakta olika typer av uttryck för det (ibid.). Uttryck för handlanden i studiens chattdata har ofta 

kunnat triangulerats med någon eller några av de övriga datatyperna. Repningar har kunnat 

triangulerats med data från informella samtal och från reflektionsmötet. Mötets reflektioner över 

kartläggningen kan även sägas ha inneburit deltagarvalidering, särskilt av livespelningar och 

repningar. Dessa fynd bedöms ha en stark intern validitet. Identifiering av det enskilda 

handlandet har dock tett sig som en större utmaning och inneburit ett detektivarbete. 

Triangulerande uttryck för externa kontakter har uttolkats ur data från observationer och från 

reflektionsmötet. PR och släpp har visat sig på Internet, men även varit föremål för faktakontroll 

i de kompletterande intervjuerna. Fynden logistik och enskilt skapande har tett sig svårast att 

triangulera vilket ger dem svag intern validitet. Utsträckningen i vilken de har utförts är osäker, 

men deras existens har belägg i data från chatten, telefonintervjun och reflektionsmötet. 

Extern validitet kan betraktas som ett mått på i vilken grad resultaten kan generaliseras och gälla 

i andra sammanhang än i det studerade. Generaliserbarhet är alltid per definition svårt i 

fallstudier som den föreliggande. Men genom nära förtrogenhet med fältet och strategiskt val av 

fall görs anspråk på att ha studerat fenomenet organisering i mindre organisationer utifrån det 

specifika fallet bandverksamhet. Studiens resultat antas således kunna ha relevans även för 

andra mindre organisationer med liknande förutsättningar som band. Dessa förutsättningar kan 

främst tänkas gälla möjligheter för distribuerat ledarskap och ett begränsat antal deltagare. 

Vidare poängterar Flyvberg (2006) att strategiskt val av fall kan stärka den externa validiteten i 

fallstudier. Gäller en princip i de fall där den ter sig minst trolig, kan det anses rimligt att den 

även kan gälla i de fall den ter sig mer trolig (Flyvberg 2006). Det studerade bandet är ett 

kompisband. Ovan har den bandtypen identifierats som en, om möjligt, än mindre rationell 

arena för organisering än ett organisatörsband. Kompisbandets interaktioner har fler incitament 

än den gemensamma verksamhetsuppgiften och sätter ofta kompisskap framför resultat. Kan en 

princip för organisering av verksamhetsuppgiften gälla i ett kompisband ter det sig även rimligt 

att den kan gälla i andra mindre organisationer som är måhända mindre kompisbaserade. 

Men validiteten hänger också på huruvida det verkligen är organisering och dess villkor som har 

studerats. Det största hotet mot den externa validiteten är en risk för att bandets organisering 

villkoras i större utsträckning av aspekter som inte har kunnat fångas in av de metoder som 

använts. Faktumet att bandet också är ett kompisgäng gör det fullt tänkbart att en stor mängd 

kommunikation sker i sammanhang som inte har studerats inom ramen för denna undersökning. 

Detta ger ett stort mörkertal av möjliga forum för planering och samordning av 

bandverksamheten. Vid reflektionsmötet framkom att bandet exempelvis har två ytterligare 

chattrådar som forskaren inte hade tillgång till. Dessa var enligt utsago ämnade åt 
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kommunikation som inte rörde bandverksamheten. Det finns dock skäl att anta att idéer och 

verksamhetsinitiering inte låter sig begränsas av sitt sociala forum då bandmedlemmarnas 

umgängesformer är sammanflätade. Risken är således att studien endast har lyckats synliggöra 

en liten formell aspekt av organiseringen som måhända varit ett ”spel för gallerierna” för att alla 

ska känna sig delaktiga. Om det föreligger på det viset kan inte denna studie påstå att den 

egentliga organiseringen har studerats och saknar således extern validitet. Det finns dock goda 

skäl för att påstå att det inte är så, vilket visas i det följande. 

Det som stärker studiens externa validitet är dess longitudinella karaktär och stora mängd 

insamlad data. Om organiseringsprocesser i större utsträckning villkorades av aspekter som låg 

utom synhåll för studiens metoder, skulle detta rimligen ha inneburit många situationer av 

svårförklarade uttalanden och händelser. Den abduktiva slutledningsmetoden skulle ha avslöjat 

bakomliggande händelser och kotterier genom dess synliga konsekvenser. Med detta sagt menas 

inte att bandet aldrig planerade eller samordnade sin verksamhet i andra forum än de studerade. 

Tvärtom är det högst troligt att en stor del av organiseringen ägde rum utom synhåll. Detta 

innebär dock inte att de slutsatser som dragits om organiseringen och dess villkor utifrån det 

synliga, inte också skulle gälla för de icke synliga sammanhangen. Givet den etnografiska 

ansatsen och abduktiva teoretiseringen har forskaren skaffat sig tillräcklig förtrogenhet med 

bandmedlemmarna och bandverksamheten för att också kunna se bortom det direkt uppenbara. 

Forskarrollen 

För att ge läsaren möjlighet att värdera de tolkningar som har gjorts och de slutsatser som har 

dragits, är det på sin plats att synliggöra min egen position. Cohen et al. (2011) klargör att 

kvalitativ forskning inte på något sätt kan betraktas som en neutral aktivitet. Forskaren är alltid 

själv en del av en redan tolkad värld som studeras, vilket gör att inte heller denne kan förhålla 

sig objektiv eller neutral. Bakgrund, värderingar och världsbild påverkar de tolkningar som görs 

lika mycket hos forskaren som hos de studerade deltagarna. Deltagarnas agerande i relation till 

forskaren kan inte frikopplas från hur forskaren framstår för dem. Men istället för att tro på att 

forskarens påverkan på resultaten helt kan elimineras – vilket är brukligt inom traditionellt 

positivistiskt vetenskapsparadigm – kan denna påverkan erkännas och lyftas fram som 

grundläggande för förståelse av den sociala världen. Genom att öppet granska sig själv och 

synliggöra sin egen del i resultaten kan forskaren själv dra nytta av den reflexivitet som 

kännetecknar den tolkande människan (Cohen et al. 2011). Nedan tecknas en bild med en 

ambition att synliggöra min bakgrund i relation till studiens intresseområde. Därefter diskuteras 

hur detta kan ha påverkat de tolkningar som har gjorts och eventuell forskarpåverkan på det 

studerade bandet. 

Efter att min pappa hade tagit med mig på konsert med bandet Nirvana blev jag under 

skräckblandad förtjusning övertygad om vad jag ville hålla på med. När jag var tolv år bildade 

jag mitt första band med kompisar i skolan. Därefter har jag varit verksam i olika pop- och 

coverband i 20 års tid. Nu är jag inte aktiv i bandlivet på samma sätt som förr. Detta har skapat 

en distans som också möjliggjort kritisk reflektion över de banderfarenheter jag har samlat på 
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mig. Föreliggande studie av organisering i ett band har därför också inneburit en tillbakablick på 

ett eget bandliv.  

Jag har upplevt mig själv som pådrivande i bandverksamhet. I de band jag har bildat och varit 

organisatör i (jfr Bennett 1980), har ett ledarskap utvecklats kring min position. Detta har också 

gällt där jag har varit huvudkompositör eller särskilt respekterad som musiker (jfr Finnegan 

1989/2007). Min erfarenhet är att ledarskapet dock ofta har kommit med en ojämn fördelning av 

bandarbete och initiativ där mer förväntas av ledare. Detta har jag rutinmässigt förstått som 

variationer i det som identifierats som hängivenhet i tidigare forskning (t.ex. Bennett 1980). 

Upplevd brist på hängivenhet kan även tänkas hänga ihop med hur mycket av ledarskapet som 

ledare också har delat med sig av. Idag står det mig klart att bandverksamhet inte kan fungera 

som ett verk av en eller ett fåtal. Mina många erfarenheter av välfungerande bandverksamhet är 

kopplade till situationer när mitt eller någon annans ledarskap i det närmaste har upphört och 

delats upp mellan bandmedlemmarna. I distribuerade ledarskap har jag upplevt en frånvaro av 

snedfördelning samtidigt som att bandet har lyckas med fler målsättningar och varit mer aktivt. 

Medvetenheten om ledarskap verkar ha ökat då verksamheter inte har fungerat som önskat. 

Detta är något som jag även har sett i andra sammanhang, t.ex. i förenings- och arbetslivet. Min 

bakgrund har således etablerat en nyfikenhet på ledarskapets betydelse inom organisering. 

I föreliggande studies första fas i undersökningen kan jag oreflekterat ha sökt särskilt efter 

tecken på ledarskap. Jag identifierade mig med Elias upplevelse av att vara i ett ledarskap och 

kände igen hans betänkligheter och upplevelse av ensamhet i sin position. Identifikationen var 

grundad i vår relation och många tidigare utbyten av banderfarenheter. Undersökningen tog 

dock en vändning efter observationen av bandmötet. Vid denna tidpunkt framträdde nya 

aspekter som ledde till oväntade insikter och till att jag valde att förlänga undersökningen. 

Ledarskapet fick fortsättningsvis en nedtonad roll då organiseringen inte alls tycktes fungera så 

som mina förutfattade meningar hade lett mig att tro. En bidragande orsak för att denna 

vändning skulle bli möjlig kan ha varit att jag och Elias hade kommit överens om att inte aktivt 

prata om bandet när vi träffades privat under undersökningens gång. Denna distans möjliggjorde 

att jag successivt kunde börja behandla hans synvinkel jämbördigt med övriga 

bandmedlemmars, vilka jag ”lärde känna” alltmer. 

Beträffande min relation till det studerade bandet, kan sägas att de hela tiden visade ett varmt 

bemötande och var måna om att jag skulle känna mig välkommen. Flera medlemmar har också 

uttryckligen uppmuntrat mitt projekt och funnit det intressant. Detta bemötande kan givetvis 

förstås som ren hövlighet och respekt inför både min musikaliska bakgrund och inför 

forskningen. Men min relation till Elias antas även ha inverkat på denna positiva inställning. 

Bandet är ett kompisgäng i grunden med varma relationer till varandra och till vänners vänner. 

Men jag har också anledning att beakta att ett extra vänligt mottagande också kan dölja ett uns 

av oro att bli kritiskt granskade. Studiens resultat visar att Elias hade betänkligheter kring 

bandverksamheten och att han upplevt sig ensam i sin meningsposition. Dessa betänkligher – 

som Elias hade haft sedan innan undersökningsperioden – kan han ha förstärkt, medveten om att 

vara studerad av en ”allierad”. Om bandet såg mig som en allierad till Elias i hans 

meningsposition, är det heller inget konstigt om de också i viss mån satte min studie av deras 

band i samband med Elias betänkligheter. Denna forskarpåverkan kan i värsta fall ha resulterat i 

att meningsmotsättningarna accentuerades vilket till sist tvingade fram det krisartade bandmötet. 

Det är dock svårt att avgöra huruvida detta inte hade inträffat i vilket fall som helst. 
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Oron kring forskarnärvaron och för vad som skulle uppmärksammas märktes i kärvänliga, men 

talande skämt i samband med de direkta observationerna. Efter den första observerade 

repningen då jag klargjorde för mina tankar kring studiens upplägg, skämtades det om att det 

skulle bli intervjuer i stil med TV-programmet Robinson där kombatanter pratar bakom 

varandras ryggar inför en kamera. Efter observationen av bandmötet skämtades det om att jag 

nu har ett rejält scoop till kvällpressen. Under reflektionsmötet när jag med hjälp av planscher 

presenterade mina preliminära resultat, skämtades det om att det liknade TV-programmet 

Lyxfällan där hushåll konfronteras med sina usla privatekonomier. Dessa reaktioner kan å andra 

sidan anses vara helt naturliga i den utsatta situation som det innebär att vara ”under luppen”. 

Mitt val att försöka vara maximalt passiv för låg reaktivitet, kan ha skapat en mystik och gäckat 

till nyfikenhet kring ”den tysta mannen i hörnet”. Den passiva närvaron kan ha upplevts som 

särskilt märkligt då jag samtidigt faktiskt bara var en kompis till Elias. Forskarpåverkan under 

de direkta observationerna har dock inte bedömts ändra bandets agerande till den grad att 

tolkningarna blivit missvisande. Denna bedömning har gjorts utifrån jämförelser mellan dessa 

data och andra datatyper. 

Den viktigaste datatypen, chattdata, har i jämförelse med de direkta observationerna haft en 

lägre forskarpåverkan. Bandet tillfrågades på reflektionsmötet om sin medvetenhet om att ha 

varit observerade på chatten. Alla fyra närvarande bandmedlemmar sa att de hade glömt bort 

det. Vissa hade slutat tänka på det redan efter någon vecka in i chattobservationen. För att 

vidmakthålla denna låga påverkan har jag varit noggrann med att under informella samtal och 

liknande inte röja att jag hade den stora mängd information om verksamheten som jag fick 

genom chatten. Jag förhöll mig passiv i allt jag visste och lät istället bandlemmarna bjuda in och 

informera i förekommande fall. Jag kontaktade aldrig bandet via chatten, trots att det måhända 

hade varit den mest effektiva sättet att få svar från alla. Användning av chatten skulle ha 

medvetandegjort medlemmarna på min närvaro och därigenom riskerat att öka reaktiviteten och 

därmed äventyra autenticiteten, d.v.s. äktheten i mina chattdata. 

Här kan konstateras att föreliggande studie baseras på en stor mängd data med tyngdpunkten i 

intern kommunikation. Data och analys utefter studiens forskningsfrågor presenteras i det 

följande resultatkapitlet. 
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Resultat 

Resultatframställningen i detta kapitel ämnar besvara studiens forskningsfrågor och ur detta dra 

slutsatser om det studerade bandets organiseringsprocesser. Var och en av de tre empiriska 

forskningsfrågorna vad innehåller organiseringen? hur görs organiseringen? och vilken mening 

skapas i organiseringen? besvaras under varsitt avsnitt utifrån analyser av ett presenterat urval 

av undersökningens data. Analyserna bygger kumulativt på varandra och de övergripande 

slutsatserna dras i ett avsnitt då den fjärde forskningsfrågan hur villkoras välfungerande 

organisering? besvaras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens resultat. Det som 

refereras till som undersökningsperioden hänvisar till den tid som chatten observerades (172 

dagar). Först ges en kort presentation av studieobjektet, här kallat Popbandet. 

Presentation av Popbandet 

Popbandet har sin bas i en av Stockholms förorter och består av åtta medlemmar i 25-30-

årsåldern; Adrian, Björn, Christoffer, David, Elias, Felix, Gustav och Henrik. Gemensamt för 

bandmedlemmarna är att de alla har gått musikestetiskt program på gymnasiet. De flesta gick 

dessutom på samma skola där grunden till Popbandet lades. 2007 antog Popbandet sin 

nuvarande form och kan anses ha bildats. 2009 inledde Popbandet ett samarbete med managern 

Ingela. Ingela hjälpte till med bl.a. bokningar av livespelningar och kontakter. Popbandet 

registrerade sig som ett företag och släppte sin första skiva 2010 och sin andra 2012, båda i egen 

regi. Inspelning och produktion sköttes inom bandet. Skivorna har fått både fysisk (CD) och 

digital (ex. Spotify) distribution i handeln.  

Idag har bandet gjort över 200 livespelningar varav fler har varit inför många hundra personer. 

Spelställena täcker in de flesta av Stockholms välkända konsertanordnare, exempelvis Debaser 

Medis och Fasching, men även ett koppel av festivaler, krogar och olika stora evenemang både i 

Stockholm och ute i landet. Störst publik har de haft när de spelade för ett fullpackat 

Kungsträdgården, då det handlade om åtskilliga tusen. Popbandet har även spelat live i radio på 

fler av Sveriges Radios stationer, bl.a. P4 Radio Stockholm. På bandets hemsida framhålls 

vänskapen i bandet och glädjen att få spela tillsammans. Det är denna glädje bandet vill 

förmedla med sin musik, menar Henrik och Gustav i en Internetbaserad radiointervju. 

Då denna undersökning tar sin början står Popbandet utan manager. Ingela, som jobbade gratis 

för bandet, har successivt ”släppt taget” för att mer ägna sig åt annat. Anledningen sägs vara att 

hon inte hinner med, i kombination med att bandet inte är lika aktivt som de var under perioden 

2009-2012. Hon är dock fortfarande behjälplig och utgör en värdefull branschkontakt. Till följd 

av minskad aktivitet och hantering av skivdistribution, gager, försäljning etc., håller Popbandet 
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på att avveckla sitt företag vid denna tid. Det administrativa arbetet har blivit alltför betungande 

i relation till det behov bandet för närvarande har. 

En vecka innan undersökningsperiodens start möter jag Popbandet för första gången under en 

repning i deras replokal. Lokalen är en del i ett större replokalskomplex i ABF:s 

studiecirkelform och alterneras med ett annat band. Lokalen är avdelad på mitten så att de två 

banden kan ha sin egen utrustning uppställd hela tiden. De ekonomiska bidragen från 

studiecirkelrapporteringen delfinansierar lokalhyran som på så vis kan hållas relativt låg. Den 

nuvarande hyresnivån ligger på strax över 1000kr per månad. Denna kväll är Popbandet i färd 

med att återuppta verksamheten efter en längre period av sporadisk aktivitet. På agendan står en 

livespelning på ett välrenommérat spelställe i centrala Stockholm. Presentationen av Popbandet 

avslutas här med utdrag ur fältanteckningar från det första mötet och den efterföljande 

livespelningen.  

1:a mötet! Mysig men väldigt stökig och skräpig lokal. Det ligger utrustning och prylar 

överallt. Felix inte där, sjuk. Jag bjuden på gig på [spelställe och datum]. Christoffer gick 

innan min presentation av studien. Mycket skoj och skratt under min ca 5min presentation. 

Lite nervöst. Medlemmar trötta och verkar måna om att åka hem. Adrian och David väldigt 

positiva och entusiastiska. Elias poängterar att även bandet kan få ut nånting av 

undersökningen. Henrik och Björn passivt positiva. Inte så mycket frågor, allt verkar lugnt 

och cool.                                                                                                                 

[Fältanteckning, replokalen] 

Det var spelstället som hade kontaktat bandet med gigförfrågan. Elias håller i kontakten. 

Hade dragit ca 400 personer sist de spelade där så det fanns en press på att dra lika många 

igen. Denna gång hade de dessutom annonserat om giget mycket senare och i mindre 

omfattning. Det är ca 150 personer i publiken. Spelade ca 60-70 minuter. Bra drag – 

uppskattat. Mellan två låtar säger de att detta är den 200:e spelningen. 

[Fältanteckning, spelstället] 

Vad innehåller organiseringen? 

Undersökningens resultat visar att Popbandets verksamhet utgörs av aktiviteterna kollektivt och 

enskilt bandhandlande. Nedan redovisas vilket bandhandlande som identifierats under 

undersökningsperioden. 

Kollektivt bandhandlande 

Nedan identifierade aktiviteter är sådant som Popbandet utför gemensamt. Det kollektiva 

bandhandlande som har visat sig i denna studie består i chattande, repande, giggande och att ha 

möte.  
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CHATTANDE 

Intern kommunikation inom Popbandet sker i form av chattande. Detta har de gjort sedan 2010. 

Varje bandmedlem har appen WhatsApp installerad på sin smarta mobiltelefon och är ansluten 

till chattrådar som inte är synliga för utomstående. En chattråd har en rubrik samt användare 

som knyts till tråden via sitt telefonnummer. Alla inlägg i en tråd finns sparade för den enskilde 

användaren från den tidpunkt då denne blivit ansluten av någon av de befintliga användarna. 

Tråden raderas för en användare först om denne själv går ur eller kastas ut av den användare 

som är s.k. gruppvärd. Det är endast denne som kan radera en tråd. Inläggen är ofta text, men 

kan också vara s.k. emojis (små bildsymboler som kompletterar eller ersätter text) och media 

(t.ex. röstmeddelande, videoklipp och foton). Nya inlägg läggs ”längst ner” i ett flöde som 

ständigt scrollas uppåt. Inläggen rubriceras med användarens telefonnummer och/eller det alias 

som valts. Inlägg stämplas med tidpunkt då de skickats och sorteras under datumangivelser i 

flödet. Notifikation om nya inlägg fungerar i likhet med mottaget SMS. Detta förutsätter att den 

mottagande mobiltelefonen är uppkopplad mot Internet, vilket kan få till följd att användare kan 

aviseras nya inlägg vid olika tidpunkter om de inte är uppkopplade samtidigt. Den som gör ett 

inlägg kan heller inte se huruvida inlägget mottagits hos de andra deltagarna eller inte. 

Popbandet använder sig av tre olika trådar för frågor som rör bandverksamheten. Dessa trådar 

har varit oförändrade och ständigt fyllts på under undersökningsperioden. Rubrikerna på dessa 

är ”Gig/rep/skiv-tråd”, ”Diskussion viktigt-tråden” och ”Viktigt!”. Den första av dessa tre 

rymmer hälften av alla chattinlägg under perioden och behandlar i huvudsak planering och 

samordning av repningar. Det dominerande användningsområdet för de andra två trådarna är 

chattande om gig. I Viktigt!-tråden initieras frågor som sedan diskuteras i Diskussion viktigt-

tråden. Tanken med detta är att alla snabbt ska kunna avläsa aktuellt samtalsämne i Viktigt!-

tråden oavsett av hur många inlägg i ämnet som gjorts i diskussionen. Det viktiga ligger 

fortfarande aktuellt och synligt längst ner i Viktigt!-tråden och riskerar inte att scrollas bort i 

flödet av respons. Detta underlättar för de användare som inte varit uppkopplade eller har haft 

möjlighet att följa chatten på ett tag. 

Under undersökningsperioden gjordes totalt 1564 chattinlägg vilka har förts till fem 

ämnestyper. Ämnestyperna är Repning (740 inlägg), Gig (552 inlägg), Övrigt (159 inlägg), 

Admin (70 inlägg) och Möte-bandtankar (43 inlägg). Inlägg inom typerna Repning och Gig 

kretsade uteslutande kring planering och samordning. Under typen Övrigt faller saker som inte 

direkt kan kopplas till den studerade bandverksamheten. Detta kan beskrivas som rent 

kompisprat. Popbandet hade dessutom två ytterligare trådar på WhatsApp som endast kretsade 

kring bandmedlemmarnas umgänge med varandra som kompisar. Dessa två trådar hade jag inte 

tillgång till under denna undersökning. Alla dessa parallella trådar kan givetvis ha gjort att 

inlägg ibland hamnat i fel tråd och kanhända oavsiktligt spillt över i någon av de observerade 

trådarna. Ämnestypen Admin behandlar frågor som rör administrativa frågor så som företaget, 

hemsida, fakturor, betalningar, hantering av cirkellistor, lokalhyra etc. Under typen Möte-

bandtankar faller inlägg som dryftar erfarenheter om och tankar kring bandverksamheten.  

För att illustrera hur chattandet vanligen tedde sig och hur chattexten här har kodats efter dag, 

tid, ämnestyp, samtalsämne, person och inlägg, följer ett chattutdrag från 

undersökningsperiodens 145:e dag (tabell 1). Text inom hakparantes i inläggen är tillagda 

förtydliganden eller beskrivningar av något som har utelämnats. […] indikerar att ett längre 

textavsnitt har utelämnats. 
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Tabell 1. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

145 11:08 Gig/rep/skiv REPNING 053 rep Adrian Ok. Finns det någon dag i veckan vi kan slå oss 

samman. Ett möte och rep? 

145 17:47 Viktigt! GIG 031 

student-

nation 

Adrian Hej på dig! Tänkte bara kolla så det är grönt att 

ni spelar den [datum] här? Är det 8 tågbiljetter 

som gäller? Vi fixar backline och PA-system [d.v.s. 

all utrustning som krävs, exkl. instrument]. Ni 

spelar i knappt en timme från typ 00.30 eller när 

det är folk som lyssnar. Aight? 

145 17:49 Viktigt! GIG 031 

student-

nation 

Adrian Skickar från [arrangören]. Jag ska kolla upp bil 

ikväll. Vi måste spika ett par rep. Jag skulle 

gärna ses, om inte rep i veckan så vore ett möte på 

sin plats. Så diskussionen inte hamnar (om någon) 

på tråden. Puss 

145 17:53 Diskussion 

viktigt 

GIG 031 

student-

nation 

Felix Låter bra med tåg. Trevligt. 

145 17:53 Diskussion 

viktigt 

REPNING 053 rep Felix Jag kan tisdag, ons, tors, fredag 

145 17:58 Diskussion 

viktigt 

GIG 031 

student-

nation 

Adrian Ok jag sa att vi kirrar en bil, men de går att 

ändra. 

145 17:59 Diskussion 

viktigt 

GIG 031 

student-

nation 

Felix Nä d blir säkert också bra. 

145 17:59 Gig/rep/skiv REPNING 053 rep Henrik Tisdagkväll kan jag! 

145 17:59 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Henrik & jag är Game inför gigget!! [emoji: knuten näve 

och dansande kvinna i klänning] 

145 18:02 Gig/rep/skiv REPNING 053 rep Elias Kan närsom den här veckan 

145 18:02 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Elias och är på gigget. 

145 18:05 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Christoffer Fett med giget! Riktigt gött att du är med Elias!! 

145 18:05 Gig/rep/skiv REPNING 053 rep Christoffer Kan onsdag och fredag! 

145 18:05 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Adrian Najs Elias! 

145 18:17 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Elias Wörd! 

145 18:17 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Elias Blir king [toppen]! 

145 19:07 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Felix Kijng! 

145 19:31 Gig/rep/skiv REPNING 053 rep Björn Jag kan inte Onsdag och Söndag! I övrigt ska det 

funka. 

145 19:31 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Björn Gig = laddad och redo :). Tåg går alldeles utmärkt 

också för moi så slipper vi hysterin kring att få 

ihop bilar! 

145 20:51 Diskussion 

viktigt 

GIG 031 

student-

nation 

Gustav [emoji: tumme upp] 

145 20:51 Diskussion 

viktigt 

REPNING 053 rep Gustav så länge repen bestäms med några, typ 4-5, dagars 

framförhållning så kan jag mär som 

REPANDE 

Repning eller ”rep”, används synonymt med repetition. Detta är tillfällen då Popbandet 

gemensamt övar på sin repertoar eller komponerar ny musik. Det mest karaktäristiska för 

repande är att det är musicerande som sker icke-publikt. 14 repningar identifierades under 

undersökningsperioden vilka samtliga skedde i Popbandets replokal, även kallad ”repan”. Men 

rep kan även ske på annan ort som t.ex. hemma hos någon av bandmedlemmarna. I utdraget från 

chatten nedan ger Elias exempelvis uttryck för planer på att repa hemma hos honom (tabell 2). 

Tabell 2. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

62 16:30 Gig/rep/skiv REPNING 027 rep Elias Ja tycker tisda hos mig. Köra igenom för ons. Hinner 

repa nått fullband då så gör vi de också. 

 

När Elias nämner att repa ”fullband” menas inte endast att alla medlemmar förväntas delta, utan 

även att det sker med trumset och full elförstärkning av sång och instrument. Det hemmarep 
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som ges uttryck för ovan var tänkt inför ett stundande unpluggedgig
8
 (benämns ”akustiskt gig” 

av Popbandet) i radiostudio. Den formen av repande kan betraktas som specialinriktat där allas 

deltagande inte förutsätts på samma sätt som under ordinarie rep och mer avgörs av den 

temporära sättning som gäller för det speciella tillfället. 

GIGGANDE 

Gig används synonymt med livespelning eller endast ”spelning”
9
. Dessa är beskrivningar av en 

situation när Popbandet framför sin musik inför publik. Företeelsen benämns ofta att ”gigga” 

eller endast att ”spela”. Att spela implicerar alltså att spela live inför en publik. Ordet ”live” 

pekar ut att musiken framförs levande, ”på riktigt”
10

. Under undersökningsperioden har 

Popbandet haft fem gig vilka har varit på festival, kulturarrangemang, studentnation, större 

spelställe och i radiostudio inför en radiolyssnande publik. Radiogiget var unplugged där 

sättningen temporärt var förändrad och endast några av medlemmarna deltog i spelandet och 

resten sjöng. Övriga gig var med full ”rigg”, d.v.s. med Popbandets standardsättning. I följande 

chattutdrag pratar Christoffer, Björn och Elias efter giget på det större spelstället (tabell 3). 

Tabell 3. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

68 01:29 Viktigt! GIG 006 större 

spelställe 

Björn Tack som fan för ikväll grappar! Blir så stolt av 

all beröm vi får och det e fasen helt och hållet 

vår egen förtjänst! 

68 21:48 Viktigt! GIG 006 större 

spelställe 

Christoffer Tack själv! Hamnar högt upp på gig-skalan! 

68 21:48 Viktigt! GIG 006 större 

spelställe 

Christoffer [bild: På Björn live gör en grimage] 

68 21:48 Viktigt! GIG 006 större 

spelställe 

Christoffer Grymma licks [musikaliska utsvävningar] och moves 

[rörelser] du hade igår Björn!! 

69 07:09 Viktigt! GIG 006 större 

spelställe 

Björn Haha tack :) rättar till prillan sådär tics-mässigt 

där tror jag! 

69 17:02 Gig/rep/skiv GIG 006 större 

spelställe 

Björn Har vi fått veta hur många som kom i lördags? 

69 17:05 Gig/rep/skiv GIG 006 större 

spelställe 

Elias Lite över 300 typ 

HA MÖTE 

Det enda bandmötet som Popbandet hade under undersökningsperioden var en kollektiv 

aktivitet där alla bandmedlemmarna träffades och diskuterade tillsammans. Mötet var en följd 

av en period av låg stämning och meningsmotsättningar inom bandet. Mötet observerades och 

behandlas mer ingående under avsnittet Meningsmotsättningar nedan.  

                                                     
8
 ”Unplugged” är ett begrepp som härstammar från MTVs programserie med samma namn som 

startade 1989. Unplugged har kommit att åsyfta en framförandeform där artister som vanligen 

spelar elförstärkt och med fullt trumset etc., framför sin musik lågmält och sparsmakat på i 

huvudsak akustiska instrument (MTV Unpluggeds webbsida).   

9
 I detta sammanhang kan även ”konsert” användas på likartat sätt, fastän det klingar mer åt 

konstmusikgenren. Handlar det om pop och rock används konsert mer bland arrangörer och publik 

än av banden själva (min anm.). 

10 
Ordet ”live”

 
kan även användas i andra sammanhang än i det publika. Man kan t.ex. spela in i 

studio live. Detta betyder att bandet spelar in alla samtidigt, till skillnad från när man med hjälp av 

flerspårsteknik spelar in instrumenten separat vid olika tillfällen (min anm.). 
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Enskilt bandhandlande 

Nedan identifierade bandaktiviteter har visat sig utföras av en eller ett fåtal bandmedlemmar och 

ofta på tillfällen skilda från kollektiva bandhandlanden. Här ska konstateras att denna studies 

datainsamlingstekniker varken haft möjlighet eller avsikt att synliggöra en fullständig bild av 

allt enskilt bandhandlande. Redogörelserna nedan är dock ämnade att ge en illustration av vilket 

enskilt bandhandlande som bandmedlemmarna särskilt gett uttryck för att de har utfört. Detta 

kan alltså betraktas som glimtar från en större aktivitet. Det enskilda bandhandlande som 

framträtt är extern kontakt, PR, enskilt skapande, logistik och släpp.  

EXTERN KONTAKT 

Denna aktivitet innefattar all form av kontakt med utomstående där ena parten representerar 

Popbandet. En utomstående aktör kan genom denna kontakt här sägas ha samröre med 

Popbandet, snarare än endast med den eller de bandmedlem(-mar) som de interagerar med. De 

externa kontakter som ter sig vanligast är telefonsamtal, e-post via Popbandets bandmail, SMS 

och möten med spelningsarrangörer. Andra exempel på externa kontakter är att betala och 

skicka fakturor och övriga administrativa sysslor som samröre med musikdistributionsbolag, 

bank och myndigheter. Ytterligare externa kontakter som framträtt är möten och korrespondens 

med andra musiker, band och ABF. Externa kontakter har även gjorts med s.k. masteringsfirma 

och Spotify för att färdigställa och tillgängliggöra, d.v.s. släppa en ny låt med Popbandet (se 

släpp nedan). Nedan följer utdrag från chatten som har bedömts som olika uttryck för externa 

kontakter (tabell 4).  

Tabell 4. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

28 16:09 Viktigt! ADMIN 015 ABF-

möte 

Björn Boys, vi har möte i ABF onsdag [datum] klockan 

18:30 med vår nya kontakt. 

[…] […] […] […] […] […] […] 

42 12:05 Gig/rep/skiv GIG 006 större 

spelställe 

Adrian [arrangören] vill styra upp ett möte på lördag 

kväll. Jag ska jobba, finns det någon som kan ta på 

sig att åka dit? 

[…] […] […] […] […] […] […] 

43 19:10 Viktigt! ADMIN 015 ABF-

möte 

Gustav Avgiftshöjning 400kr/mån 200 av dom är om vi vill 

ha kvar larmet och det blir som majoriteten tycker. 

Och det blir väl nog så. 

[…] […] […] […] […] […] […] 

51 14:05 Viktigt! GIG 005 

festival 

Elias Nu tackade ja nej till buss. Fair enough? 

[…] […] […] […] […] […] […] 

170 16:50 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Felix Sådär. Bokat. 

 

I chattutdraget ovan ger Björn dag 28 uttryck för att ha haft kontakt med ABF om ett möte om 

replokalen. Dag 42 har Adrian haft kontakt med arrangören för giget på det större spelstället. 

Dag 43 meddelar Gustav vad som sagts på det ABF-möte han varit på för Popbandets räkning. 

Dag 51 har Elias gett svar till arrangören av festivalen att Popbandet inte vill åka till festivalen 

med en buss med branschfolk som kommer att ordnas. Dag 170 meddelar Felix att han har 

bokat den mini-buss som bandet ska hyra inför sin resa till studentnationsgiget. Uttryck för 

extern kontakt har även identifierats utanför chatten. På det möte som Popbandet höll dag 103, 

vilket också observerades, meddelade exempelvis David att han haft kontakt med en person som 

vill bli deras nya manager. 
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PR 

PR står för public relations och är till skillnad från de externa kontakterna riktad till en 

allmänhet. I detta sammanhang används benämningen i betydelsen reklam för någon händelse i 

verksamheten. Givetvis kan varje liveframträdande och släpp av musik också betraktas som PR 

för Popbandet i sig. Här görs dock en åtskillnad mellan handlanden som gör reklam för andra 

handlanden, d.v.s. PR, och handlanden som mer är att betrakta som mål i sig, t.ex. giggande och 

släpp. PR som här har registrerats är begränsat till Popbandets hemsida och Facebooksida. 

Hälften av dessa totalt 12 uppdateringar utgörs av reklam för gig. Övriga uppdateringar kan 

sägas vara marknadsföring för bandet i stort med hälsningar och bilder från replokalen. Hit 

räknas även uppdatering av aktuell kontaktinformation på hemsidan. PR görs även för det släpp 

av en digitalsingel som Popbandet gör under undersökningsperioden. Exempel på observerad 

PR är dag 22: hemsideuppdatering av kontaktinformation och dag 43: Facebook-evenemang för 

gig skapat. Dessa enskilda handlanden pratas det om i chattutdraget nedan (tabell 5). 

Tabell 5. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

22 08:51 Diskussion ADMIN 009 

hemsidan 

David Fetma! Då är det klart. Skickar ett testmail till 

info via formuläret. 

[…] […] […] […] […] […] […] 

43 23:36 Viktigt! GIG 006 större 

spelställe 

Adrian Bjud in på facebook. 

 

Dag 22 meddelar David att han har sett till att hemsidan är uppdaterad med nya 

kontaktuppgifter till bandet. Detta föranleddes av att den tidigare managern Ingela hade hört av 

sig till Elias (d.v.s. en extern kontakt) om att hon inte längre ville stå kvar som kontaktperson. 

Dag 43 uppmanar Adrian bandmedlemmarna att bjuda in sina Facebookvänner till det 

evenemang han skapat för spelningen på det större spelstället. Några ytterligare exempel på 

observerad PR är dag 65: Facebookuppdatering med reklam om gig och dag 151: 

Facebookuppdatering med en fråga till fansen. I likhet med de flesta övriga PR-aktiviteter 

pratades det inte om dessa på chatten. Dessa två handlanden utfördes av Felix respektive Björn, 

vilket är exempel på information som har framkommit i faktakontrollerande korrespondens med 

Elias efter undersökningsperioden. 

ENSKILT SKAPANDE 

Det enskilda skapandet handlar om de skapandeprocesser som omgärdar Popbandets 

verksamhet. Detta handlande har delvis visat sig i samband med repningar där låtidéer som 

utarbetats enskilt tagits upp i gruppen för bearbetning. Nedan följer ett utdrag från 

reflektionsmöte med David, Elias, Adrian och Christoffer, där de pratar om hur låtskrivandet 

tedde sig två år innan undersökningsperioden, i samband med deras senaste skivsläpp. Därefter 

följer utdrag ur en telefonintervju med Elias.  

David: När vi skrev låtar inför plattan [senaste skivan, 2012] och spottade ut låtar, då var ju 

folk peppa och det gick jävligt bra att skriva låtar, vi var inne i ett bra stim. 

Elias: Henrik kom med ganska mycket grundidéer till den plattan kommer jag ihåg. 

[Reflektionsmöte, replokalen, efter undersökningsperioden] 

Elias: Henrik kommer ofta med ackord, snygga färgade grejor. Sen har de slaktats av 

bandet och gjorts enkelt!                                                                                                                    

[Telefonintervju, Elias, efter undersökningsperioden] 
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Elias och David ger uttryck för hur låtskrivandet sker kollektivt men hur grundidéer också 

baseras på visst enskilt skapande. Henrik sägs ha kommit med musikaliska idéer som han hade 

utarbetat enskilt och som sedan skrivits färdigt till låtar av bandet kollektivt. Enskilt skapande i 

form av skapandeprocess under repningar synliggörs på chatten vid ett tillfälle under 

undersökningsperioden. Men enskilt skapande har främst framträtt i samband med släpp. Vid de 

två släpp som gjorts under undersökningsperioden har komposition, inspelning, redigering och 

mixning utförts enskilt av en eller ett fåtal ur Popbandet. Enskilt skapande har även identifierats 

i utformning av låtordning, s.k. setlist inför livespelning. Nedan följer chattutdrag med exempel 

på uttryck för enskilt skapande (tabell 6). 

Tabell 6. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

31 21:45 Gig/rep/skiv REPNING 014 rep Björn […] Bangr foff inte på att [vill gärna] jamma på 

Adrians låtidéer! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

61 17:42 Gig/rep/skiv REPNING 022 rep med 

[ett annat 

band] 

 

Elias Bra rep idag! Kommer bli king asså. Kul o höra 

låten med riktig sättning när man har hört den 

konstant i 2 veckors tid. Ikväll kommer jag 

finslipa mixen och imorn skickas de på master. Häj! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

106 20:46 Gig/rep/skiv REPNING 040 körarr Gustav [ljud: midi-synth-inspelning på körarr] 

106 20:47 Gig/rep/skiv REPNING 040 körarr Gustav Lite omgjord [sångtitel] 

106 20:47 Gig/rep/skiv REPNING 040 körarr Gustav Likebomb? [succé online] 

[…] […] […] […] […] […] […] 

113 18:08 Viktigt! REPNING 040 körarr Christoffer Nu finns videon på [band-]mailen! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

167 17:43 Viktigt! REPNING 058 rep Björn [setlist: lista på låttitlar i den ordning som 

Popbandet planerar att spela dem live] 

167 17:47 Diskussion REPNING 058 rep Björn Lite tvek [-sam] på [låttitel] ur ett artistiskt 

perspektiv, bangar dock inte [har inget emot] ur 

ett partyperspektiv! […] 

 

Dag 31 ger Björn uttryck för att Adrian har enskilt skapade låtidéer på gång som bandet kan 

bearbeta och skriva ihop till nya låtar på kommande repning. Dag 61 ger Elias uttryck för att 

han har suttit i två veckor i sin hemmastudio och arbetat med den låt som ska bli ett kommande 

digitalsingelsläpp tillsammans med det andra bandet de ska dela en kommande gigkväll med. 

Han ger uttryck för både enskilt skapande av digitalsingeln och extern kontakt då han ämnar 

skicka den på mastering, d.v.s. slutbearbetning av ljudet av en masteringsfirma. Dag 106 delger 

Gustav att han enskilt komponerat ett arrangemang på en känd sång som Popbandet bestämde 

att de skulle göra ett onlinesläpp av på mötet några dagar dessförinnan. Han postar arret som en 

instrumental ljudfil gjord på dator. Inspelningen av körarret bearbetas sedan enskilt av 

Christoffer som dag 113 meddelar att han har laddat upp den färdiga videofilen på bandmailen, 

vilket innebär att den är klar för släpp. Björn har dag 167 enskilt satt ihop en låtlista till 

repningen inför kommande gig. Han ger uttryck för att ha reflekterat över låtvalen både utefter 

bandets estetiska preferenser (”ett artistiskt perspektiv”) och vad som förmodas vara roligast och 

leda till bäst stämning publikmässigt (”ett partyperspektiv”). Här följer ytterligare uttryck för 

enskilt skapande i utdrag från en telefonintervju med Elias. 

Elias: [Digitalsingeln] skrevs av mig och [bandmedlem] i [det andra bandet] gjorde blåsarr. 

Gustav och Adrian var också med och skrev på låten. [Andra medlemmar ur det andra 

bandet] skrev sina verser på distans.                                                                                              

[Telefonintervju, Elias, efter undersökningsperioden] 

Ovan ges exempel på hur det enskilda skapandet även kan utföras av fler enskilda 

bandmedlemmar. Digitalsingeln skrevs tillsammans av fler ur både Popbandet och det andra 
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bandet som låten gjordes tillsammans med. Elias, Gustav och Adrian var alla delaktiga i 

kompositionen av låten. 

LOGISTIK 

Enskilda logistiska bandhandlanden kan alltid antas vara närvarande i olika utsträckning i 

samband med Popbandets kollektiva bandhandlanden. Gig och repningar kräver att rätt 

utrustning från replokal och hem, och bandmedlemmar och eventuella övriga kommer till rätt 

plats, i rätt tid. Bärande och iordningsställande, s.k. roddning ter sig som självklara delar av 

repningar och gig och är inte heller något som särskilt trätt fram ur studiens data. Särskilt tyst 

har det varit om varje bandmedlems egen utrustning, då det verkar tas för givet att alla ansvarar 

för sina egna grejor. Den synliga logistik som varit mer avgränsad från det kollektiva 

handlandet i sig, handlar här om transport och roddning av andra och andras saker. Detta kan 

t.ex. gälla hyrbil för transport av hela eller delar av Popbandet och dess utrustning till en 

spelning. Nedan följer chattutdrag med exempel på uttryck för enskilt logistiskt handlande 

(tabell 7). 

Tabell 7. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

26 09:51 Viktigt! GIG 004 kultur-

arrangemang 

Björn King! Vi plockar från repan: Trummorna, Basstärk 

[elbasförstärkare], lilla gurstärken 

[gitarrförstärkaren], Ackegitarr [akustisk gitarr], 

sladdar och om vi ser något mer givet instrument! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

59 18:17 Viktigt! GIG 005 

festival 

 

Björn Imorrn: Tjo!! Adrian hämtar bilen i [stadsdel] 14:00. 

Vi andra ses i repan samtidigt! Adrian kör direkt 

därifrån och plockar oss andra i repan :) så han e nog 

där 14:20 skulle jag tippa då har vi lite tid att 

plocka ihop grejer! Adrian vill du ha någon med dig? 

Ps. PEPPA NU GUBBAR!! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

65 21:40 Viktigt! GIG 006 större 

spelställe 

Felix Jag har bil från 15 å kör grejor före efter på lördag 

så blir allt lite smidigare. 

[…] […] […] […] […] […] […] 

172 13:42 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Felix Är utanför repan nu. 

172 13:43 Gig/rep/skiv GIG 031 

student-

nation 

Felix Bilen is a monster. 

 

Dag 26 är Björn och Christoffer själva i replokalen tillsammans med en representant för 

kulturarrangemanget de ska gigga på. De tre ska rodda all utrustning som Popbandet behöver ha 

med sig till giget. Björn skriver på chatten vilka prylar de lastar så att övriga bandmedlemmar 

har chans att påminna om det är något som glöms bort. Björn ger dag 59 uttryck för att Adrian 

utför det enskilda logistiska handlandet att hämta ut den mini-buss Popbandet har hyrt för resa 

till festivalspelningen. Dag 65 meddelar Felix att han ämnar ha bil för att köra ”grejor”, d.v.s. 

egna och andras utrustning till och från giget på det större spelstället. Felix ger även uttryck för 

att ha hämtat ut den mini-buss han kallar ett ”monster” som de har hyrt inför resa till 

studentnationsgiget dag 172. Han meddelar att han nu kommit fram till replokalen så att övriga 

bandmedlemmar kan börja lasta in utrustning.  

SLÄPP 

Vanligen används engelskans release för att beteckna ett släpp. Denna aktivitet offentliggör och 

tillgängliggör någon produkt skapad av Popbandet. I sammanhanget kan en produkt förstås som 

något mediamaterial som är framställt i syfte att just släppas och spridas som en produkt. Ett 

släpp betyder vanligen musik på en digital och/eller fysisk singel eller skiva. Under 
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undersökningsperioden har två släpp observerats; dag 64: digitalsingel på Spotify tillsammans 

med ett annat band och dag 114: videoinspelning av när Popbandet sjunger ett eget 

körarrangemang på en känd sång acappella, d.v.s. utan ackompanjemang av instrument. Det 

bandhandlande som krävs för att genomföra släppen, d.v.s. uppladdning av fil via Spotify och 

på Facebook, betraktas här som ett enskilt bandhandlande. I utdrag från chatten nedan pratas det 

som dessa släpp (tabell 8). 

Tabell 8. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

54 20:41 Viktigt! REPNING 022 rep med 

[ett annat 

band] 

 

Elias Tanken är att att göra ett släpp ihop [med det andra 

bandet] inför [det större spelstället]gigget. Osäkert än 

om vi lyckas släppa det på spottan [Spotify] eller ej men 

det blir Popbandet featuring [det andra bandet] 

liksom.[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] 

113 22:28 Viktigt! REPNING 040 körarr Gustav Har varit borta men tankat [hem körarrsinspelningen från 

bandmailen] nu. Ska kika nu 

113 22:32 Viktigt! REPNING 040 körarr Gustav Kungerskvalle [bra kvalitet] 

113 22:32 Viktigt! REPNING 040 körarr Gustav Lägger upp imorrn! 

 

Dag 54 meddelar Elias att han arbetar med ett släpp av en digitalsingel inför kommande gig. 

Han ger uttryck för extern kontakt med Spotify för att genom dem utföra själva släppet. Tio 

dagar därpå observerades släppet vilket kan betraktas som ett enskilt bandhandlande, om än 

indirekt via Spotify. Dag 113 meddelar Gustav att han har laddat hem videoinspelningen av 

körarret som Christoffer tidigare bearbetat och lagt på bandmailen. Gustav ger uttryck för att 

han ämnar utföra ett enskilt bandhandlande genom att offentliggöra videosläppet dagen därpå, 

då släppet också observerades på YouTube och Facebook. 

Slutsatser av Popbandets bandhandlande 

Popbandets aktiviteter utgörs av kollektivt och enskilt bandhandlande. Kollektivt 

bandhandlande är aktiviteter som underförstått inbegriper alla bandmedlemmars deltagande. 

Popbandets chattande är en sådan aktivitet som främst kretsar kring samordning och planering 

av repande och giggande, vilka framstår som de mest centrala aktiviteterna. Det kollektiva 

bandhandlandet omgärdas av olika typer enskilt bandhandlande vilket utförs av en eller ett fåtal 

bandmedlemmar. Externa kontakter är det enskilda bandhandlande som framträder i störst 

utsträckning. Dessa är mestadels kopplade till giggande och utgörs vanligen av kontakt med 

arrangörer. PR på hemsida och Facebook är enskilt bandhandlande som utgörs både av reklam 

för gig och av marknadsföring för Popbandet i allmänhet. Vidare uppträder enskilt skapande i 

form av att någon tar med sig musikaliska idéer till repningar för vidare kollektiv bearbetning. 

Det mest framträdande enskilda skapandet märks dock i samband med komposition och 

bearbetning av de två släpp som Popbandet gör under undersökningsperioden; en digitalsingel 

och en videoinspelning av körarr. 
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Hur görs organiseringen? 

I föregående avsnitt visas hur Popbandets verksamhet utgörs av kollektivt och enskilt 

bandhandlande. Detta avsnitt ämnar presentera en analys av hur dessa aktiviteter kan bli av och 

hur verksamheten ter sig över tid. Forskningsfrågan som står som rubrik innebär intresse för 

villkor för verksamhetens utfall och för hur olika bandhandlanden hänger ihop.  

Projekt 

Bandhandlande som identifierats ur empirin dag för dag framstår som tillhörande olika större 

sammanhang för bandmedlemmarna. Aktiviteter framträder som delar i pågående 

organiseringsprocesser av ihopkopplingar av kollektivt och enskilt bandhandlande. Dessa 

ihopkopplingar kan förstås som projekt. Popbandet får saker gjorda genom att koppla sitt 

bandhandlande till ett eller fler projekt. Ett projekt framstår som en tidsmässigt avgränsad 

organiseringsprocess med en början och ett slut, här kallat initiering och mål. Projektets 

organisering av verksamheten, d.v.s. val och ihopkopplande av bandhandlanden, avgörs av 

projektets mål. Organiseringsprocesser som syftar till att bandmedlemmarna ska träffas och repa 

eller ha möte framstår som basbehov för verksamheten och benämns här basala projekt. Ett 

gigprojekt framstår däremot som villkorat av sammankoppling av ett eller fler basala projekt 

samt ytterligare kollektivt och enskilt bandhandlande. Dessa typer av projekt benämns här 

sammansatta projekt. En särskild typ av sammansatt projekt som har visat sig under en episod i 

undersökningsperioden, är då fler sammansatta projekt blir delar av varandras målsättningar. 

Denna typ kallas här komplexa projekt. Nedan redogörs för dessa tre komplexitetsnivåer. 

BASALA PROJEKT 

Större delen av chattens inlägg kretsar kring förhandling om och ihopkoppling av basala 

projekt, främst repningsprojekt. Figur 3 nedan illustrerar hur ett av undersökningsperiodens 

repningsprojekt är ihopkopplat av identifierat chattande, enskilt skapande och repande. Projektet 

initieras dag 24 och avslutas dag 33 då det nått sitt mål. 

 

 

Figur 3. Exempel på ett basalt projekt. 
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Vikten av kontinuitet i organisering av basala projekt skönjs i att Popbandet även arbetat fram 

ett schema för sina repningar. Ambitionen är att repa två gånger varannan vecka, där ett 

kvällsrep i veckan är kortare och ett dagsrep på helgen är längre. Repschema i kombination med 

initiativ från bandmedlemmar initierar de basala projekten på chatten, där omförhandling och 

nyplanering ständigt pågår. Repschemat ligger till grund för de flesta basala projekten, men ses 

inte som bestämmande för hur och när träffarna ska ske. En planerad repdag verkar inte ensam 

kunna initiera ett repningsprojekt då schemat mer ses som en preliminär mall. Initiering sker 

istället vanligen genom att varje stundande repdag tas upp för förhandling. Chattförhandling om 

de 15 identifierade basala projekten under undersökningsperioden ter sig främst initierats av 

Christoffer, Elias och Adrian, men även av Felix och David. 

SAMMANSATTA PROJEKT 

När Popbandet tackar ja till ett gig som har ett bestämt datum och plats initieras ett gigprojekt. 

Det organisatoriska målet är att genomföra själva giget, men även att göra detta tillfredställande 

för både band, arrangör och publik. Detta sätter igång en organiseringsprocess som kopplar ihop 

giggandet med basala projekt som repningsprojekt, enskilda bandhandlanden som externa 

kontakter samt kollektivt bandhandlande som chattande. Dessutom har undersökningsperiodens 

gigprojekt visat sig inrymma ytterligare enskilt bandhandlande som PR inför och logistik i 

samband med giggandet. De basala projekten som kopplas till detta sammansatta projekt fylls 

med innehåll som avgörs av gigprojektets mål. De ingående repningarna kretsar helt eller delvis 

kring den musikaliska repertoar och det sceniska framträdande som gigprojektet ska resultera i.  

Popbandets fem genomförda gigprojekt under undersökningsperioden initierades av Elias eller 

Adrian vilka hade fått gigförfrågan av arrangörer. Ett undantag var radiospelningen där Adrian 

själv aktivt ordnade giget. Under ett gigprojekts gång var det initieraren eller någon denne 

lämnat över till, som styrde de externa kontakterna med arrangörerna samt utgjorde 

informationslänk mellan dessa och bandet. Björn och Adrian tog över varsina gigprojekt att 

hålla i efter att Elias initierat dem och deklarerat att han inte orkade hålla i dem. Mot slutet av 

undersökningsperioden initierades ytterligare fyra gigprojekt som inte slutfördes inom ramen 

för den studerade perioden. Två av dessa initierades av Elias och två av Björn, och samtliga 

genom att arrangörerna hade kontaktat dem. Bandmedlemmarnas externa kontakter med 

spelningsarrangörer är något som ofta kommer sig av tidigare spelningar, personliga kontakter 

och som i Elias fall, även nära samarbete med den tidigare managern Ingela, som numera 

vidarebefordrar gigförfrågningar till honom. 

De två släpp som genomfördes under undersökningsperioden kan också betraktas som 

sammansatta projekt. Körarrangemangsprojektet initierades av Gustav på mötet där idén 

dryftades. Projektet kopplades sedan ihop av Gustavs enskilda skapande av arret och 

Popbandets organisering av ett basalt projekt i form av en repning som helt kom att vigas åt 

körprojektet. Framförandet filmades av Christoffer som sedan via enskilt skapande bearbetade 

videoklippet hemma. Gustav slutförde sedan projektet genom att genomföra släppet av 

videoklippet online. Figur 4 nedan visar hur detta sammansatta släpprojekt är aktivt mellan dag 

103 och dag 114. Figuren illustrerar hur projektet delvis innehåller de kollektiva 

bandhandlandena ha möte och repande, vilka i sig är mål för egna basala projekt. Projektet 

består även av chattande och enskilt bandhandlande i form av enskilt skapande och släpp. 
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Figur 4. Exempel på ett sammansatt projekt. 

Ett något mer avancerat släpprojekt var det som mynnade ut i en digitalsingel på Spotify. Detta 

projekt initierades via Adrians externa kontakt inom gigprojektet på det större spelstället. 

Projektet drevs sedan av Elias som skrev låten tillsammans med Gustav, Adrian och några från 

det andra bandet som Popbandet skulle dela gigkvällen på det större spelstället med. Förutom de 

nämnda tre var även Felix med på inspelningen, vilken mestadels skedde i studio hemma hos 

Elias. Elias stod för det ljudtekniska i produktionen och såg till att den slutbearbetades via 

extern kontakt med masteringsfirma. Han hade även kontakt med Spotify, varigenom själva 

släppet genomfördes. PR för släppet gjordes på Facebook av Adrian.  

KOMPLEXA PROJEKT 

Tanken med digitalsingelsläppet ovan var att det både skulle göra PR för spelningen på det 

större spelstället och för den välgörenhetssatsning som låg bakom arrangemanget. På ett 

planeringsmöte med arrangören som Adrian var på, initierades även projektet att spela den nya 

låten live i radio tillsammans med det andra bandet. Radiogiget gjordes samma dag som låten 

släpptes på Spotify och kan ses som reklam för både släppet och giget som var några dagar 

därefter. På motsvarande sätt kan även giget på det större spelstället, då de båda banden även 

framförde den nya låten tillsammans, betraktas som marknadsföring för singelsläppet. Dessa tre 

sammansatta projekt framträder som ett större komplext projekt tillsammans där de är delar av 

varandras målsättningar. Figur 5 nedan visar hur detta komplexa projekt utvecklades dag 47 då 

det redan aktiva gigprojektet för giget på det större spelstället (kolumnen till vänster) utvecklas 

till ett komplext projekt tillsammans med det initierade radiogigsprojektet (mittkolumnen) och . 

släpprojektet (kolumnen till höger).  
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Figur 5. Exempel på ett komplext projekt. 

I figur 5 ovan visas hur gigprojektet på det större spelstället initieras dag 12 och löper längst den 

vänstra kolumnen. I likhet med andra sammansatta gigprojekt innehåller det extern kontakt, 

chattande, repande, PR, logistik och själva giggandet. Giget genomfördes dag 67, men 

eftersnack på chatten, kontakt med arrangören och PR i form av officiellt tack till fansen dag 68 

och 69 kan också kopplas till projektet. Projektet blir komplext dag 47 då radiogigsprojektet och 
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släpprojektet initieras via Adrians externa kontakt. Gränserna mellan dessa tre projekt är 

markerade med en tunnare linje i figuren för att visa att projekten i hög grad är beroende och 

delar av varandra.  

Verksamhetsperioder 

Popbandets verksamhet visar stora variationer i aktivitetsnivå. För att synliggöra dessa 

variationer och hur de förhåller sig till projektorganiseringens utfall, presenteras hela 

undersökningsperioden utifrån identifierade projekt i figurerna 6 och 7 nedan. För en fullständig 

redogörelse där även allt identifierat bandhandlande är angivet hänvisas till bilaga 6. 

Bandverksamheten framstår som kontinuerlig när projekt avslutas och nya genast initieras eller 

parallella projekt fortfarande är aktiva. Kontinuerliga organiseringsprocesser i form av projekt 

som hakar i och överlappas av varandra utgör en verksamhetsperiod. Fem verksamhetsperioder 

har identifierats ur studiens data. Gränserna mellan perioderna är dragna då kontinuiteten mellan 

projekten brutits eller aktivitetsnivån märkbart har ändras. Varje ny verksamhetsperiod har 

inneburit förändring åt något håll i aktivitetsnivå. I figurerna nedan avgränsas projekten av de 

tjockare linjerna. Ett projekt initieras och avslutas således med en tjockare linje. Ett kryss anger 

att ett avbrott har skett och projektet har avsomnat. 

 

 

Figur 6. Undersökningsperiodens projekt och verksamhetsperioder. Dag 1-70. 
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Figur 7. Undersökningsperiodens projekt och verksamhetsperioder. Dag 71-172. 

De två figurerna 6 och 7 ovan visar hur Popbandets aktivitetsnivå varierar med organiseringens 

komplexitet. Vid undersökningsperiodens början verkade Popbandet befinna sig i en 

uppbyggnadsfas. Kontinuiteten i den sammansatta organiseringen i Verksamhetsperiod 1 ledde 

till en markant hög aktivitetsnivå i Verksamhetsperiod 2. Här gick parallella sammansatta 

projekt alltmer över i den komplexa organisering som utmärker denna period. När 

komplexitetens kontinuitet sedan upphörde går aktivitetsnivån ned kraftigt och organiseringen 

sker på basal nivå i Verksamhetsperiod 3. Försök görs till att bygga upp komplexiteten på nytt 

med sammansatt organisering men bandet lyckas inte med att nå någon kontinuitet. Istället 
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somnar gigprojektet av och ter sig frikopplat från släpprojektet. Brist på ihållande organisering 

på den sammansatta nivån föranleder ny tillbakagång till Verksamhetsperiod 4. Under denna 

period lyckas inte organiseringen över huvud taget och verksamheten har i det närmaste 

upphört. Ingen kontinuitet finns på den basala nivån och de två basala projekten ter sig 

fristående från varandra. I Verksamhetsperiod 5 ökar dock komplexiteten med återuppväckning 

av ett sammansatt gigprojekt. Mot undersökningsperiodens slut verkar detta leda mot alltmer 

ihållande sammansatt organisering och något som kan komma att bli en ny uppbyggnadsfas.  

Slutsatser av Popbandets organiseringsprocesser 

Popbandets organisering görs genom att organiseringsprocesser i form av projekt initieras på 

olika komplexitetsnivåer. Initieringen görs vanligen via enskilda bandmedlemmar, schema eller 

externa kontakter. Projekten kopplas ihop av olika typer av bandhandlande beroende av 

projektets mål. Målet med ett projekt kan också vara en del av ett projekt på en högre 

komplexitetsnivå. Verksamhetens utfall i form av aktivitetsnivån ter sig villkorad av 

komplexitetsnivån i organiseringen. Varje nivå av organisering kräver kontinuitet för att en 

högre komplexitetsnivå ska kunna utvecklas. Detta innebär att minimikravet för verksamhetens 

utfall är kontinuitet i de basala projekten. Bristande kontinuitet leder till tillbakagång i 

komplexiteten och därmed i aktivitetsnivån. Popbandets organisering framstår således som en 

pågående uppbyggnad av komplexiteten där bristande kontinuitet leder till att organiseringen får 

byggas upp på nytt. 

Vilken mening skapas i organiseringen? 

Hittills har frågor om vad Popbandet gör och hur besvarats. Popbandets verksamhet består av 

projektorganisering av bandhandlande. Aktivitetsnivån har visat sig öka med ökad komplexitet, 

vilket verkar vara något som Popbandet strävar mot i sin organisering. För att denna strävan ska 

kunna förstås ytterligare behöver det klargöras vad som är önskvärt och icke önskvärt i 

organiseringen, d.v.s. vilken mening som skapas. Detta aktualiserar varför bandmedlemmarna 

gör som de gör i verksamheten. Meningsskapandet i Popbandets verksamhet har identifierats i 

meningsprocesser på både enskild och kollektiv nivå. 

Enskilda meningsprocesser 

Resultaten visar att bandmedlemmarnas mentala bilder av verksamheten ständigt är under 

förhandling. Grunden för denna förhandling är bandmedlemmarnas variationer i skapandet av 

mening i aktiviteter och handlingsalternativ, vilket kan förstås som enskilda meningsprocesser.  
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MENINGSMOTSÄTTNINGAR 

För att synliggöra variationer i enskilda meningsprocesser fokuseras här händelserna i 

Verksamhetsperiod 3. Under perioden märks en drastisk nedgång av aktivitetsnivån gentemot 

perioden innan (se figur 6 och 7 ovan). Under reflektionsmötet beskriver delar av Popbandet 

denna nedgång som en oplanerad, men välbehövlig effekt av den föregående intensiva 

Verksamhetsperiod 2. De första 14 dagarna i Verksamhetsperiod 3 utmärker särskilt denna form 

av viloläge, som beskrivs som ”utandning” av David och ”utmattning” av Elias. Organiseringen 

av repningsprojekt gick trögt och repschemat verkade outtalat ha upphört. Därefter följde 

organisering av ett mötesprojekt till följd av en utveckling av något som kan kallas en kris. 

Krisen tog sig uttryck i en livlig diskussion på chatten startad i samband med att gigprojektet på 

studentnationen initierades dag 85. Diskussionen var förlängning och återupplivande av en fråga 

som hade väckts tidigare. Frågan rörde poängen i att tacka ja till gig och vad Popbandet borde 

koncentrera sig på framöver; ta gig för att nå ut till nya fans, kontra att det tar energi och reptid 

från att jamma fram nya låtar och skapa en nytändning. I utdraget från chatten nedan lyfter Elias 

denna fråga redan i Verksamhetsperiod 1 (tabell 9). 

Tabell 9. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

14 08:23 Diskussion GIG 006 större 

spelställe 

 

Elias […] Jag är också rädd att det [giget] tar fokus från 

att vi börjar repa igen och skriva låtar och känna 

nypepp. Jag känner ingen pepp inför det här just nu 

märker jag och började fundera som över varför det är 

så.  

14 08:23 Diskussion MÖTE-

BANDTANKAR 

007 

möte/framtid 

Elias […] min dröm skulle vara att sätta upp mål, vart vi 

vill komma och hur vi ska ta oss dit. sen efter det 

så gör alla det dom kan för att ta bandet dit. just 

nu har vi inget sånt och därför får jag en känsla av 

meningslöshet i att bara boka massa gigs och bara 

göra ett event på fejjan [facebook]. hur ska det ta 

oss nånstanns? Ett möte där vi i lugn och ro 

diskuterar det här tills det känns bra oavsett hur 

lång tid det tar, kanske flera rep. Jag vill sitta 

ner och planera kommande turne, skiva, mål med bandet 

osv. Det känns som vi behöver lite sånt. Det är inte 

inspirerande längre att bara ta gigs utan nån 

eftertanke och framtidsplan. Jag märker att jag 

tappar suget på att lira 

 

Episoden ovan föranleds av att tre gigprojekt initierats av att Popbandet har tackat ja till 

gigförfrågningar via Elias. Gigen är på ställen eller liknande arrangemang som de har spelat på 

tidigare. Elias ger uttryck för en upplevelse av poänglöshet i att satsa på dessa spelningar som 

han menar innebär mer jobb än vad det tar Popbandet framåt. För att återgå till 

Verksamhetsperiod 3, återupplivandes denna fråga i samband med att Adrian initierade 

gigprojektetet på studentnationen. Nedan följer ett längre utdrag från chatten ur den diskussion 

som följde (tabell 10). 

Tabell 10. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

85 13:26 Diskussion GIG 031 student-

nation 

 

Adrian […] Jag vet inte vad jag ska tycka riktigt. 

För min egen del skulle jag vilja tacka nej, 

och är inne på Elias spår om att bara sitta i 

repan och samla nya krafter. Sätta ett nytt 

mål. Och jobba utifrån det istället. Det är 

min magkänsla. Samtidigt är det ett litet tag 

kvar och som Björn sa finns det en möjlighet 

att spela upp nya grejer( alltså ett mål med 

spelningen). Men utan ett större mål, är jag 

faktiskt tveksam. Och detta endast pgr av att 

jag skulle vilja göra en kraftsamling till 

EP/ ny platta. 

[…] […] […] […] […] […] […] 

85 13:50 Diskussion GIG 031 student-

nation 

 

Björn Jag förstår resonemanget och känner fler så, 

så hoppar vi gigget. För egen del känner jag 

att det är tillräckligt lång framförhållning 

för att vi inte behöver bli stressade. Jag 
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vill också lägga allt krut på att skriva nytt 

och hitta inspiration. Tycker dock att 

förutsättningarna är feta nog att säga att 

det e värt det. Men alltså kan ju hoppa det 

också om det inte känns OK även om jag tycker 

att det skulle va lite tråkigt! 

85 17:15 Diskussion GIG 031 student-

nation 

 

Gustav […] utomstadsgig tycker jag personligen att 

vi aldrig ska tacka nej till om det inte 

skulle bli flera stycken helt plötsligt. Det 

är så vår musik till stor del sprider sig. 

Speciellt när det är ett sånt här fett 

studentevent. Det vore helt sjukt att tacka 

nej enligt mig. 

85 18:47 Diskussion GIG 031 student-

nation 

Björn Jag e inne på samma linje! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

85 22:05 Diskussion GIG 031 student-

nation 

 

Elias Jag tycker att det vi pratade om sist [på en 

repning] faller under stolen lite om vi 

börjar tacka ja till gig nu. Det här med mål 

och så vidare hinns inte med om vi ska repa 

och skriva nytt. Det blir alltid lite satt åt 

sidan vilket känns segt. 

85 22:40 Diskussion GIG 031 student-

nation 

 

Christoffer Tycker som sagt vi bör tacka ja till giget! 

Däremot behöver det inte tas sån tid inför 

det giget isf, räcker med ett rep tillägnat 

det under samma vecka. 

[…] […] […] […] […] […] […] 

86 08:23 Diskussion GIG 031 student-

nation 

 

David Håller med om att vi inte bör säga blankt nej 

till gig men att verkligen överväga om just 

det giget är värt det. I nuläget känns det 

som att det vore skoj för att det är det enda 

giget vi har inbokat […], och det är en annan 

stad. […] Då håller jag med Christoffer att 

vi lägger nåt enstaka rep inför giget, resten 

av tiden går till nytt material. Tycker jag 

:)! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

88 09:49 Viktigt! GIG 031 student-

nation 

Henrik Angående [studentnation] giget så är jag både 

Ja & Nej! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

92 11:43 Gig/rep/skiv GIG 031 student-

nation 

 

Adrian […] 4 st har uttryckt tvek[-samhet], jobbigt 

att behöva ta det på mess [chatten] och med 

risk för att ideén inte framgår tydligt. Jag 

tänker att vi ska vänta med att spela [på 

studentnationen] och prata med [arrangören] 

om att spela [en senare period]... 

Motsvarande. Och under en tid framöver endast 

göra det som vi pratat om, bygga upp 

någonting som vi kan marknadsföra och hajpa. 

Jag har jättesvårt att sätta ord på detta i 

skrift men det känns som vi verkligen behöver 

en period med fokus på oss själva, 

[studentnations]-spelningar kommer att komma 

igen. Och jag tror att vi har mer att vinna 

om vi vill planera att göra den i framtiden i 

samband med andra spelningar. ( en turné). En 

bättre övergripande plan, saker som vi vill 

satsa på. Med detta får ingen tro att jag 

inte gillar att vara ute på vägarna med er, 

men någonstans tror jag att vi skulle kunna 

få ut mer av våra äventyr och göra dom 

fetare. […] 

92 13:45 Gig/rep/skiv GIG 031 student-

nation 

 

Gustav Fyra som är tvek[-samma]. Låter mer som fyra 

blanka röster än fyra nej. Ett gig som vi 

inte ens behöver annonsera om påverkar inte 

nån "hype" om vi skulle ha dey på gång. De e 

en bra poäng, jag ska bara försöka peta hål 

på den. Iom att det är ca 800 pers där 

majoriteten aldrig hört oss och vi inte 

behöver jobba för att sprida och få gäster, 

så verkar det helt orelaterat till om vi 

bygga en hype. Gigget är liksom under radarn. 

Då är det enligt mig svart på vitt en fråga 

om vi tycker det är värt ett rep och en helg, 

för att få gratis boende, resa och gig för ca 

800 pers. Nån som tycker det är ovärt? 

[…] […] […] […] […] […] […] 

92 17:50 Gig/rep/skiv GIG 031 student-

nation 

 

Elias Låter mycket vettigt Adrian. Håller me Gustav 

också om att det är bra med folk. Men för mig 

handlar det mer om att få tillbaka en pepp 

att lira överhuvudtaget. Känns meningslöst 

att gigga utan nått vidare mål. Om vi 

verkligen vill nå ut till bred publik så bör 

vi göra mer än att tacka ja till ett gigg med 

mycket folk.  Annars känns ett gig hit och 

dit lite skit samma för mig faktiskt. Allt 

annat som vi pratat om att göra för att nå ut 

då? Det känns för mig lika konstigt att skita 

i. Nu sitter vi ju mest väntar på att ett gig 

ska dyka upp. Tackar ja och väntar på nästa. 

Ja har alltid tagit på mig stora projekt i 

Popbandet men efter [digitalsingel]projektet 

och allt rodd med rep osv så känner ja mig 

utbränd och less. Företag, fakturering, 

avslut av bolaget, maila runt till folk. Det 

tar mer energi än vad det ger och jag vet 

inte om det kommer bli nån ändring på de. Ja 

vill veta vad våra ambitioner är innan jag 

går in nått nytt. Det känns inte kul att stå 

på scen med alla dom här tankarna. För mig är 

det verkligen inte svart på vitt om ja orkar 
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repa eller inte. Det är större än så och med 

all rätt kan jag känna. 

93 18:10 Gig/rep/skiv GIG 031 student-

nation 

Christoffer Håller med Gustav till 100%. Men visst kan vi 

behöva ses, prata, och lira tillsammans. 

93 20:52 Gig/rep/skiv GIG 031 student-

nation 

Felix Jag säger ja igen. Personlig åsikt: Det är 

egentligen bara på scenen d är riktigt kul. 

Allt annat är rätt lame. 

[…] […] […] […] […] […] […] 

93 22:00 Gig/rep/skiv GIG 031 student-

nation 

Elias Noll respons på de ja skrev= keff 

 

I utdraget ovan ger Adrian dag 85 och 92 uttryck för av vilja tacka nej till studentnationsgiget 

och gå på Elias linje att samla krafter till något större släpprojekt och övergripande gigplan, t.ex. 

en turné. Han finner det meningsfullt med en period med ”fokus på oss själva” och att göra 

något större av gig de tar. Han menar att liknande spelningserbjudanden kommer att återkomma. 

En viss osäkerhet skönjs dock i var han står i fråga om giget. Dag 85 uttrycker han sin 

tveksamhet och skulle även finna mening i att gå på Björns linje, att ta giget med målsättningen 

att spela nyskrivna låtar. Han menar att detta gör giget meningsfullt genom att det då tvingar 

igång den kreativa processen i replokalen. Dag 92 medger Elias att giget förvisso är attraktivt då 

det kommer mycket folk, men han upplever Popbandets verksamhet som passivt väntande på 

erbjudanden, istället för att aktivt arbeta utefter egna planer. Han hänvisar här till sitt eget 

enskilda bandhandlande för nå ut till en bredare publik, exempelvis arbetet kring 

digitalsingelsläppet. Elias ger uttryck för en frustration över att alla i Popbandet inte tillskriver 

samma mening i prioritering av sådant bandhandlande. Gustav anser dag 85 att det ”vore helt 

sjukt att tacka nej”, vilket Elias kontrar med att det för honom är lika konstigt att strunta i de 

övergripande mål och arbete utöver att bara tacka ja och spela. 

Gustav företräder en annan ståndpunkt i fråga om Popbandets prioriteringar. Dag 85 ger han 

uttryck för att en av de mest meningsfulla aktiviteterna är att spela live. Han säger att ”det är så 

vår musik till stor del sprider sig”. Gustav menar att spelningar i andra städer innebär stora 

möjligheter att nå nya fanskaror och bör prioriteras. Felix står bakom att tacka ja till giget och 

flikar dag 93 in med uppfattningen att det för honom endast är gig som upplevs meningsfulla. 

Dag 92 klargör Gustav orimligheten att avböja giget då det även utgör möjligheter för 

personligt, socialt och musikaliskt välbefinnande med ”gratis boende, resa och gig för ca 800 

pers”. Gustav håller dessa värden högt och väger dem emot ansträngningen, som han menar 

består i en repning och en helg hemifrån. Björn håller med, men betonar även att han kan tänka 

sig att tacka nej om det inte upplevs ok för flertalet bandmedlemmar. Christoffer backar upp 

Gustavs linje och framhåller det meningsfulla i att ta giget utan att det kostar värdefull reptid. 

Han vill dag 93, understryka att de genom att ta giget dock inte ska underlåta basala projekt, 

d.v.s. att ”ses, prata, och lira tillsammans”. Dag 86 ställer sig David bakom giget, men menar att 

de bör vara selektiva i vilka gig de tar. Han ger uttryck för att finna mening i att ha något 

inbokat, d.v.s. göra innevarande period meningsfull genom att skapa något att se fram emot.  

Dag 88 uttrycker Henrik ambivalens då han svarar både ja och nej till giget. Ambivalensen i 

frågan märks även hos Adrian, David och Björn. Dessa tre tillsammans med Christoffer ger 

uttryck för att framöver vilja ägna mer tid åt skapande i replokalen än åt giggande. De är alla 

lockade att ta giget då det är ”under radarn”, som Gustav säger dag 92, och kan utgöra en 

meningsfull aktivitet vid sidan som inte behöver ta energi från den kreativa processen. Elias 

position handlar mer om att ha möte och komma fram till strategier och målsättningar än att 

primärt ägna sig åt den kreativa processen. Det uttrycker han dag 85 i att ”det här med mål och 

så vidare hinns inte med om vi ska repa och skriva nytt”. Till skillnad från Gustav och Felix 
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upplever inte Elias att ett gig är meningsfullt i sig, vilket han uttrycker dag 92 i att ”ett gig hit 

och dit [känns] lite skit samma för mig”. 

Diskussionen löpte parallellt med en organiseringsprocess av en repning alternativt ett möte. 

Flera bandmedlemmar ger uttryck för ett växande behov av att träffas då diskussionen hårdnar 

och de olika positionerna ter sig alltmer låsta. Men samtidigt försvåras organiseringen då 

meningsmotsättningarna skapar negativa konsekvenser för benägenhet för bandhandlande. 

Elias, som tidigare uttryckt en vilja att ha möte, upplever en allt större frustration över att inte få 

gehör för sina tankar. Dag 93 blossar det ut i ”Noll respons på de ja skrev= keff”. Denna tröghet 

ter sig bidragande till att planerade tillfällen för repande/ha möte, ställs in två gånger i rad under 

denna period. I utdraget från chatten nedan kulminerar krisen strax innan de till slut lyckas 

genomföra ett mötesprojekt (tabell 11). 

Tabell 11. Utdrag från chatten. 

Dag Tid Chattråd Ämnestyp Samtalsämne Person Inlägg 

98 16:02 Gig/rep/skiv REPNING 039 rep/möte Christoffer Fett tråkigt att det blir så här ofta [att 

planerat rep/möte ställs in i sista 

sekunden]. Känner också att suget försvinner 

när vi blir färre och färre. Håller med om 

att de här inbokade dagarna är de enda 

chanserna vi har så vi måste hålla reda på 

dom i fortsättningen. Ang. idag så hade jag 

gärna kört men när vi blir 3-4 pers känns det 

inte alls lika värdefullt och då är det massa 

annat som prioriteras 

[…] […] […] […] […] […] […] 

98 16:13 Gig/rep/skiv REPNING 039 rep/möte Adrian Jag håller med dig Christoffer, suget går ut 

en. Jag är sugen på att lira. Och om du o 

Björn pallar kan jag tänka mig att häcka i 

repan en timme eller så. 

98 16:19 Gig/rep/skiv REPNING 039 rep/möte Björn Håller med fullt ut Adrian o Christoffer. […] 

[…] […] […] […] […] […] […] 

98 16:21 Gig/rep/skiv MÖTE-

BANDTANKAR 

032 

möte/framtid 

Elias Ja tycker fan det känns [illa] att ja ville 

ha möte med mål för bandet innan vi bestämde 

oss för gigget [studentnationen]. Alltså hade 

jag nog varit på om vi hade diskuterat en 

framtid och en tydlig målbild. Men istället 

sattes [ersättaren] in på vick [vikariat] för 

mig o alla röstade ja. Ni måste väl förtstå 

att jag tolkar det som att mötet och ämnet 

jag ville diskutera inte va nån prio för er. 

Ja känner mig fett åtsidosatt av det och 

känner inte det minsta för rep just nu. 

98 16:29 Gig/rep/skiv MÖTE-

BANDTANKAR 

032 

möte/framtid 

Björn Elias, Adrian har försökt att få ihop det med 

mötet med en energi som e beundransvärd så 

jag tycker att utspelet endast bidrar till en 

ännu sämre stämning och i slutändan ännu 

mindre pepp och ännu svårare att få ihop 

folk! Jag tycker också att det är viktigt att 

vi har det här mötet! 

[…] […] […] […] […] […] […] 

98 16:39 Gig/rep/skiv MÖTE-

BANDTANKAR 

032 

möte/framtid 

Christoffer vi vill alla att vi träffas men vi måste 

träffas allihopa så att det blir riktigt 

gjort. För det här med att du Elias inte vill 

vara med på [studentnations]giget är ju 

jävligt tråkigt, även om jag hajar varför så 

känns det ju inge bra. Det här med 

[ersättaren] antar jag är tänkt för framtiden 

snarare än för just det giget? Kan vi 

bestämma söndag med en gång? Det är ju sen 

tidigare bokat också. 

  

I utdraget från dag 98 ovan uttrycker Christoffer frustration över att planerade träffar ställs in då 

medlemmar inte tar sig tid att delta. Han menar att deltagande gör träffarna meningsfulla och att 

han gärna prioriterar annat om det endast är några få som upplevs engagerade. Detta backas upp 

av Adrian och Björn som i likhet med Christoffer uttrycker störst engagemang och möjlighet till 

att träffas under perioden. Diskussionen om studentnationsgiget har här utvecklats till att de 

tackar ja och tar in en ersättare för Elias. Gustav har initierat denna lösning, vilken röstades 

igenom av alla utom Adrian och Elias. Ersättande musiker vid bortfall var något som Elias 

föreslog tidigare under organiseringen av giget på det större spelstället då Gustav till en början 

hade förhinder. Den gången var Elias osäker på att ta giget alls utan Gustav. Gustav själv ansåg 
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det dock självklart att Popbandet skulle spela utan honom och utan ersättare. Nu har ersättare 

planerats för Elias som ovan uttrycker en stor frustration över att detta skett utan att han har fått 

gehör för ett möte om övergripande målsättningar. Elias ”känner inte det minsta för rep just nu” 

vilket pekar på hur meningsmotsättningarna försvårar organiseringen. Björn reagerar på Elias 

”utspel” och menar att det leder till ett sluttande plan för Popbandets förmåga att ”få ihop folk”. 

Nedan följer, för begriplighet lätt bearbetat utdrag ur fältanteckningen från mötet som nu hölls. 

Adrian inleder med att säga att anledning till mötet är att bandpeppen tonar ut mellan repen. 

Känner inte att bandet är på rätt väg nu.  

Björn menar att planering är viktigt. Det retar honom när det inte blir av. Automatiskt pepp 

om de ses regelbundet. Ambitionen är att det ska vara roligt. Tänker man för mkt på allt 

runtomkring bandet går det dåligt. Det är viktigare att först bygga upp ett engagemang, ett 

bra lag. 

Adrian säger att han blivit arg när folk inte svarar på chattrådar etc. Han menar att han 

hamnat i rollen att driva in svar, vilket gjort honom otroligt irriterad. Det tog två veckor om 

[studentnationen] och även att få till ett möte.  

Henrik anser att de behöver ses och snacka. Hatar diskussioner på chatten, det är stressande.  

Björn instämmer i att de måste ses för att det ska bli nåt. Planer kommer av det. 

David menar att planering är viktigt. Pushar för fasta repdagar. 

 

Elias anser att de ska snacka målbild. 

Henrik menar att det tidigare har funkat med mål, men att målen nu känns orealistiska, de 

kommer inte hända. Det känns planlöst, de tar alla gig de får o.s.v. De sänker sig. Undrar 

om det inte är bättre att bara träffas och jamma. 

Adrian och Elias säger dock att de är rädda att det går tillbaka till planlöshet. 

Henrik menar att han även är rädd för alltför högtflygande planer. De borde sätta mer 

realistiska mål så att alla kan lyckas med sina uppgifter. De tänker för stort. Han vill att de 

ska sikta på att man ska vilja komma till rep så man kan jobba med idéer, t.ex. göra 

inspelningar som man sen kan lyssna på, t.ex. på jobbet för att bygga engagemang. Där 

finns mkt pepp. Att ta gig blir opepp.  

Nån annan instämmer med att poängtera att då tar de bara fram de gamla låtarna igen.  

Elias säger att han inte känner för att sitta i repan. 

 

Björn menar att de även måste synas fast de gör annat. De borde ta [studentnations]giget för 

potentiellt nya fans. 

Elias menar att gig bara är en liten bit för att nå ut. 

Gustav anser att de ändå borde ta giget. Det är ingen ansträngning och de når en massa 

människor.  

Elias påpekar att Felix från början kände att [studentnationen] var tveksamt vilket även 

sänkte Elias motivation. Det är även vikigt att alla vill vara med. 

Adrian anser att de kan ta giget men att det i så fall måste finnas arbete bakom. 

Henrik säger att de bara bör ta feta gig och inte jaga efter dem. Istället för gig bör fokuset 

vara på den kreativa processen.  

Christoffer menar att det största målet med gig borde vara att nå ut till nya. 

Gustav tillägger att det borde vara ett generellt mål. 

Elias anser att ett mål borde vara hitta ett bolag som jobbar för dem. Han menar att 

Popbandet är dåliga på att marknadsföra sig. De ska heller inte behöva göra sådant.  

 

Elias säger att en ”loose lajperiod” skulle kännas bra. De kanske inte ska ha strikta reptider.  

Fler olika invänder dock med att strikta reptider är A och O om det ska bli nåt. 

Gustav föreslår att de kan blanda fasta rep med mer frivilliga träffar som bygger på de som 

vill. 

Elias svarar att det beror på.  

Björn säger att det inte är hela världen om inte alla kommer på alla rep. 

Elias menar att fasta dagar är bra ändå. 

Gustav undrar om det är ok att dra från rep när man inte orkar och blir trött. 

David säger att det är ok om man meddelar, inte bara drar. 

Olika påpekar att positiv stämning är viktigt så att man inte tappar orken. Man kan inte sitta 
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[i repan] och se sur ut. 

 

Elias känner att han själv har fått styra upp någonting om det ska hända något. Vill ha 

tydlig struktur.  

Björn menar att man måste hitta sitt sätt att ha kul. Det behövs eldsjälar, folk som tar på sig 

jobb kravlöst utefter egen lust. 

Adrian invänder att han skulle vilja ha mer kontroll så att det finns en hub [ett nav] av 

information.  

Gustav anser att alla inte behöver svara på allt hela tiden. Folk kan ta beslut självständigt 

och göra saker de själva vill göra. 

Björn flikar in att det var sådan Ingela [tidigare managern] var. 

David menar att alla måste vara med på och känna att man vet och vill det man ska göra. 

Felix säger att [komponera en skiva som en saga som ett exempel på målsättning] kommer 

att leda till pepp. Ett bestämt kreativt mål gör att man också vet vilka de kreativa ramarna 

är. Han känner sig ”lost” ibland och att det är svårt att veta var man kan komma med input 

och hur man ska vara delaktig i repan. Det är svårt att vara rättvis när man väl börjar spinna 

på sin egna idé. 

Gustav påpekar att man måste hitta det som är kul för en själv, det som är för egen vinning. 

 

Christoffer menar att de bör göra upp planer. Utnyttja Ingela. 

Björn anser att när de har haft en tydlig plan, krav och åtaganden har det funkat, som när de 

hade Ingela som satt med. Han frågar sig hur är planen nu, kan kanske [en branschkontakt 

som visat intresse för att vara Popbandets manager] hjälpa? 

Adrian säger att han inte ser [branschkontakten] som manager, mer som en kontakt. Just 

denna period iaf. 

Henrik anser att de ska förklara läget [att de f.n. inte planerar att spela så mycket och därför 

inte behöver manager] för [branschkontakten] men hålla det öppet för samarbete.  

Gustav undrar om de inte vill ta in [branschkontakten] ändå.  

Olika håller med att de vill hålla i [branschkontakten]. 

Elias menar att de i sådant fall måste ha ett svar på vad de håller på med. 

Björn anser att drömscenariot är att kunna släppa lös [branschkontakten] som manager. 

 

[Fältanteckning, lätt bearbetad, möte i gemensamt utrymme i anslutning till replokalen, 

dag 103] 

Bearbetningen av utdraget från mötet ovan har särskilt fokuserat uttryck för 

meningsmotsättningar mellan olika enskilda meningsprocesser inom Popbandet. Det ska dock 

sägas att mötet överlag karaktäriserades av kamratlig och uppsluppen stämning med många 

skratt och hög grad av förståelse för varandras ståndpunkter. Popbandet var uppenbart glada av 

att träffas och mycket utav uttrycken för meningsmotsättningar på chatten tedde sig banala då de 

dryftades och många gånger skämtades om på ett kärvänligt sätt. 

 

Prioritering och inriktning 

Meningsmotsättningarna som visat sig tidigare i samband med diskussionen om 

studentnationsgiget, utvecklas ovan till att bl.a. handla om prioritering och inriktning av 

bandverksamheten. Henrik ansluter till Elias upplevelse av poänglöshet med att tacka ja till gig. 

Han anser också att de bör ha en övergripande plan med ett gigprojekt, men ger här uttryck för 

viss desillusionering. Istället för att sätta upp mål som ”känns orealistiska, de kommer inte 

hända”, föreslår Henrik att de istället inriktar verksamheten på att endast organisera basala 

projekt och träffas och jamma förutsättningslöst. Han menar att den kreativa processen, d.v.s. att 

skriva nya låtar tillsammans är det som har saknats och det som kommer att leda till att ny 

mening skapas. Björn håller med om att ”de måste ses för att det ska bli nåt” och att ”[p]laner 

kommer av det”. Han menar dock att detta inte utesluter att de även tar gig. Han anser att 
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Popbandet måste synas utåt samtidigt som de arbetar med annat, vilket ansluter honom till 

Gustavs och Christoffers gemensamma ståndpunkt i att gig är meningsfulla i sig själva och 

behöver inte nödvändigtvis något särskilt ”arbete bakom”, så som Adrian uttrycker det. 

Christoffer menar att gig alltid har som mål att Popbandet ska nå ut till fler.  

Alla i Popbandet vill nå ut, men är inte överens om vägen dit. Henrik menar att otvunget 

repande och nya låtar leder Popbandet till det engagemang som först krävs. Om inriktning mot 

basala projekt står i motsättning till att tacka ja till gig, står båda samtidigt i motsättning till en 

tredje ståndpunkt. Elias säger att han inte ”känner för att sitta i repan”, menar att gig ”bara är en 

liten bit för att nå ut” och att målet borde vara att ”hitta ett bolag som jobbar för dem” då 

Popbandet är dåliga på marknadsföring. Han vill prioritera att ”snacka målbild” och anser, 

uppbackad av Adrian att inriktning mot endast basala projekt riskerar att ”det går tillbaka till 

planlöshet”. Då mötet alltmer vrids åt att söka enkelhet och kravlöshet tolkar Elias inriktningen 

som en ”loose lajperiod” och föreslår att de går ifrån ”strikta reptider”. Fler invänder emot detta 

med att ”strikta reptider är A och O om det ska bli nåt”. David menar att ”[p]lanering är viktigt” 

och pushar för fasta repdagar. Engagemanget byggs upp av att ses regelbundet, enligt Björn som 

håller med Adrian i att ”bandpeppen tonar ut mellan repen”. Meningsmotsättningar i prioritering 

och inriktning står mellan att gigprojekt är meningsfulla i sig för att nå ut, att energin istället bör 

läggas på basala projekt för kreativ nytändning och att bandaktiviteterna kräver högre 

målsättningar, t.ex. att hamna på ett skivbolag. 

 

Syn på deltagande 

Mötet visar även på meningsmotsättningar i uppfattningar om deltagande. Elias menar att hans 

olust till studentnationsgiget delvis baserades på att Felix till en början kände att han var 

tveksam. Elias menar att det är ”vikigt att alla vill vara med” för att han själv ska vilja. När hans 

förslag om att gå ifrån repschemat fick motstånd, backade Gustav upp med sin kompromiss att 

”blanda fasta rep med mer frivilliga träffar som bygger på de som vill”. Detta innebär alltså att 

repschema fortfarande gäller men att deltagandet kan vara mer löst och frivilligt. Elias svarar 

detta med ”att det beror på”, vilket innebär att han inte ansåg det vara en bra lösning. Detta 

bekräftas senare då han svänger i frågan och menar ”att fasta dagar är bra ändå”. Detta tyder på 

att Elias tillskriver deltagande mening i högre grad än vad Gustav gör. Gustav ger uttryck för att 

värdera upplevelse av frivillighet i Popbandets träffar högt. Detta gäller även deltagande i 

konversation som rör organisering, t.ex. på chatten. Gustav anser att ”alla inte behöver svara på 

allt hela tiden”, vilket står i kontrast till Adrians frustration över att ”folk inte svarar på 

chattrådar etc” och över att organiseringen går trögt då ”han hamnat i rollen att driva in svar”. 

Frivillighetsidealet i deltagande företräds även av Björn. Han säger att ”det inte är hela världen 

om inte alla kommer på alla rep”. 

Önskan om kravlöshet och frivillighet i deltagandet tar sig även uttryck i Gustavs undran om 

”det är ok att dra från rep när man inte orkar och blir trött”. Frågan aktualiserar om det enskilda 

får prioriteras framför det kollektiva. Davids respons att ”det är ok om man meddelar, inte bara 

drar”, påskiner att han upplever att det är viktigt att visa respekt och engagemang för 

kollektivet. Vikten av visat engagemang visas även i att olika påpekar ”att positiv stämning är 

viktigt så att man inte tappar orken” och att ”[m]an kan inte sitta [i repan] och se sur ut”. 

Meningsmotsättningarna i synen på deltagande står mellan frivillighet att delta och svara efter 

enskilt gottfinnande, att visa engagemang och respekt för kollektivet genom att svara, meddela 
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sig och bidra till god stämning och att viljan till bandaktivitet ligger i allas deltagande och vilja 

att vara med.  

 

Syn på primär samordning och manager 

Det tredje och sista området som visar på meningsmotsättningar i mötesutdraget ovan är 

samordning. Detta aktualiserar frågan om vilken mening som tillskrivs olika strategier för att 

initiera bandhandlande. Björn framhåller att de gäller att hitta sitt enskilda sätt att ha kul på och 

att Popbandets aktiviteter bör initieras av eldsjälar, d.v.s. ”folk som tar på sig jobb kravlöst 

utefter egen lust”. Detta ligger i linje med Gustav som tillägger att detta innebär att ”[f]olk kan 

ta beslut självständigt och göra saker de själva vill göra”. Gustav förtydligar att han anser att 

bandverksamheten bör styras av att de enskilda medlemmarna initierar sådant ”som är för egen 

vinning”. Detta leder Popbandet automatiskt i rätt riktning då ”att nå ut till nya”, redan är ett på 

förhand givet ”generellt mål” som inte behöver närmare förhandling. Elias har å andra sidan 

upplevt att denna syn lett till att ”han själv har fått styra upp någonting om det ska hända något”. 

Med ”hända något” ger han uttryck för att han anser att Popbandet inte kommer någon vart utan 

hans enskilda bandhandlande. Elias ser inte bandhandlande som något som endast kan initieras 

av egen vinning, utan ska främst komma kollektivet till gagn. När han efterlyser en ”tydlig 

struktur” menar han en övergripande samordning av vilket enskilt bandhandlande som var och 

en ska bidra med för att det ska gagna Popbandet som kollektiv.   

I likhet med Elias söker Adrian samordning efter en övergripande struktur istället för enskilda 

initiativ. Han invänder mot Björns efterlysning av eldsjälar med att ”han skulle vilja ha mer 

kontroll så att det finns en hub [ett nav] av information”. Med detta menar han att han själv kan 

ta på sig att vara spindeln i nätet med ansvar för att information sprids och att bandhandlande 

samordnas i en gemensam riktning. Även David och Felix söker övergripande samordning. 

Felix menar att ett bestämt mål för t.ex. den kreativa processen skulle underlätta då 

spontaniteten har gjort att ”[h]an känner sig lost ibland och att det är svårt att veta var man kan 

komma med input”. David menar vidare att alla måste vara med på en gemensam plan och 

samtidigt ”känna att man vet och vill det man ska göra”. Trots att Henrik anser att Popbandet 

”tänker för stort” och att han visar motvilja till planer och mål, menar han ändå att samordning 

bör ske med gemensamma mål. Han poängterar dock att de bör ”sätta mer realistiska mål så att 

alla kan lyckas med sina uppgifter”. Den frustration Adrian upplevde i bristande deltagande på 

chatten var inte bara ett uttryck för meningsmotsättningar i synen på deltagandet. Det handlar 

även om synen på chatten som samordningsform. Henrik ”[h]atar diskussioner på chatten, det är 

stressande” men anser att samordning krävs och att de istället ”behöver ses och snacka”. 

Gemensam samordning och information av Popbandets handlande står i motsättning till 

enskilda initiativ och beslut. Björn, som ovan företräder den senare uppfattningen, menar dock 

inte att Popbandets verksamhet fungerar automatiskt om alla bara gör som de vill. Han ger 

uttryck för den tredje ståndpunkten att samordningen av verksamheten primärt vilar på att de 

”måste ses för att det ska bli nåt” och att ”planering är viktigt”. Även David ”[p]ushar för fasta 

repdagar” vilket är en uppfattning som fler delar. Denna tredje ståndpunkt ser planerade 

repdagar, d.v.s. repschema som den överordnade samordningen som krävs. De enda två som vid 

något tillfälle ifrågasätter denna överordning är Gustav och Elias. Gustav genom att samordning 

är underordnat enskilt handlande utefter den underförstådda planen att nå ut till fler. Elias 



 

 74 

genom att anse att alla bandaktiviteter, t.ex. repningar bör ha en högre mening och vara delar i 

en gemensam och samordnad övergripande plan. 

I likhet med Björn, anser inte heller Gustav att allt löser sig bara alla gör det som de tycker är 

kul. Vägen fram till meningsfulla aktiviteter, som t.ex. gig innebär inte alltid kul arbete. 

Lösningen är att låta samordningen mellan Popbandet och kontakter skötas av utomstående. De 

tre som uttrycker mest mening i gigprojekt, d.v.s. Gustav, Björn och Christoffer, är alla positiva 

till manager. Christoffer menar ”att de bör göra upp planer” vilket han sätter i samband med att 

”[u]tnyttja Ingela”, d.v.s. återknyta kontakten med deras gamla manager. Björn upplever att de 

har haft tydliga planer när Ingela ställde krav på åtaganden och tog självständiga beslut. Han 

anser att det vore ”drömscenariot” att ta in branschkontakten som har visat intresse för att bli 

deras nya manager. Gustav är också positiv till det erbjudandet. Henrik, som mer är inriktad på 

att hitta tillbaka till den kreativa processen än att spela live, anser att de bör vänta tills de har 

något nytt att komma med. Han menar dock i likhet med fler andra att de bör hålla i kontakten 

för framtida management. Adrian menar att han denna period mer ser branschkontakten som 

just en kontakt, än som manager. För Elias räcker det inte med att börja spela live igen för att 

knyta en ny manager till Popbandet. Han menar att ”de i sådant fall måste ha ett svar på vad de 

håller på med” vilket visar att han inte vill ha en manager utan en övergripande målsättning.  

Mötet tar inget konkret beslut om gigprojektet på studentnationen, vilket ter sig ha somnat av i 

skuggan av de övergripande diskussionerna. Den gemensamma uppfattningen efter mötet verkar 

vara att de är i en lös period där de ska vara väldigt selektiva med att tacka ja till gig. Den mest 

uttalade ambitionen ter sig vara att hitta tillbaka till glädjen via planerad enkelhet i replokalen, 

något de kallar för en skrivarperiod på sin hemsida. Utfallet av detta blev praktiskt taget ett 

stillestånd i bandverksamheten under Verksamhetsperiod 4 (se figur 7 ovan). 

Verksamhetsperiod 5 inleds med att Adrian återuppväcker studentnationsprojektet och Elias 

återfått viljan att delta på detta gig (episoden återgiven i tabell 1 ovan). Undersökningsperioden 

avslutas i och med att Popbandet genomför studentnationsprojektet fulltaliga, utan ersättare. 

MENINGSPOSITIONER 

Analys av Popbandets enskilda meningsprocesser har visat att bandmedlemmarna tillskriver 

varierande mening i verksamheten. Detta kan förstås som att verksamheten meningsskapas 

utifrån olika positioner. Tre olika meningspositioner kring verksamheten har identifierats, vilka 

bandmedlemmarna intar eller rör sig i närheten av. Dessa positioner benämns Artist, 

Bandmusiker och Popentreprenör. Nedan beskrivs var och en av dessa utifrån de olika 

uppsättningar av mening som positionerna har identifierats skapa. 

Artistpositionen tillskriver mest mening åt gigprojekt. Att spela live är det primära och mest 

meningsfulla sättet att nå ut till fler med musiken. Samarbete med manager som kan hjälpa till 

med att boka gig och knyta kontakter är önskvärt. Bandet betraktas som en plattform för 

komposition och att framföra sina personliga uttryck ifrån. Musiken och estetisk tillfredställelse 

är högre värden än gruppen i sig. Därför behöver inte alla alltid vara med på alla bandaktiviteter 

om man inte känner för det. Varje bandmedlem är självständig och har ett eget ansvar för att få 

ut det man söker med sitt deltagande. Detta gör att det heller inte behövs någon direkt 

gemensam samordning av bandverksamheten. 

Bandmusikerpositionen ser repningsprojekt som grundläggande för verksamheten. Den 

starkaste meningen tillskrivs i en kollektiv kreativ process, d.v.s. att träffas, spela och 
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komponera tillsammans. Mål, idéer och inspiration till ytterligare aktiviteter föds ur 

engagemang i denna process, vilket kräver kontinuitet i träffarna. Därför upplevs repschema och 

planering för att ses som primära sätt att samordna verksamheten på. Deltagandet bygger på 

glädje och engagemang vilket aktivt bör visas i respekt för kollektivet och för att skapa en god 

stämning. Utomstående hjälp med att boka spelningar och knyta kontakter ses som sekundärt 

och kopplat till perioder då den kreativa processen genererat material som är redo att spelas live. 

Popentreprenörspositionen betraktar bandet som ett varumärke för en popkulturell produkt. 

Bandverksamheten ses som ett företag som sprider sin musik och sitt namn till en växande skara 

kunder/fans. Aktiviteterna avgörs av övergripande målsättningar som syftar till utveckling av 

produkten och till att nå ut längre med den. Vägen till att slå igenom brett i musikbranschen går 

via skivbolag. Stark mening tillskrivs därför i mötesprojekt för samordning av vad som kan 

göras för att få skivbolag intresserade. Företagstänk kräver fördelning av uppgifter och att alla 

deltar och tar ansvar för att sträva mot den gemensamma målsättningen. Viljan att utföra sina 

uppgifter kommer av att andra också utför sina och att alla drar åt samma håll, som ett företag. 

Kollektiva meningsprocesser 

I detta avsnitt undersöks på vilket sätt Popbandets meningsskapande också kan förstås på 

kollektiv nivå. I likhet med de enskilda bandmedlemmarna kan bandet tänkas röra sig mellan 

olika positioner. Föregående avsnitt har redan vidrört en position där Popbandet tedde sig 

mindre meningsfullt under en period av kris, meningsmotsättningar och sviktande verksamhet. 

Nedan identifieras en kontrasterande position där Popbandet istället ges mening i hög grad. 

BANDPEPP 

En återkommande beskrivning i samband med vad som upplevs som meningsfull 

bandverksamhet i Popbandet är att uppleva s.k. bandpepp. Utmärkande för detta språkbruk är 

att bandmedlemmarna verkar ha en gemensam förståelse av vad det innebär men skapar olika 

mening i hur det ska uppnås. Nedan följer ett längre utdrag från reflektionsmötet som är lätt 

bearbetat för begriplighet. Adrian, Christoffer, David, Elias ombeds att reflektera kring de 

identifierade verksamhetsperioderna och bandpepp.  

Adrian: Peppen på scen, peppen innan en spelning, peppen på rep, när vi har skapat nånting 

eller när vi spelar och det går bra. Då kan jag verkligen känna den känslan och se den här 

kemin som finns i band. Att det förekommer mer i samtalet vi hade [bandmötet], är att det 

är brist på pepp.  

David: Du [Adrian] menar att när det är bra, så säger man inte pepp så mycket utan då är 

man bara pepp. Men när det är brist på pepp då säger man… 

Christoffer: …då snackar man om det. 

Adrian: Ja, precis. 

David: För då är det litegrann; jag vill känna pepp, jag har ingen pepp. 

 

Adrian: [Brist på pepp] kanske vi kan länka ihop med att vi inte har skapat några nya låtar. 

För den [peppen] kan jag komma ihåg hur det har varit; fan det här låter kung! Vilken jävla 

dänga! 

Christoffer: Det är naturligt när vi giggar eller när vi har gjort nån ny låt, då är det naturlig 

pepp, alla känner den. 
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David: Inför gigen finns ju alltid en viss pepp, sen kan den vara hög eller låg och den 

kanske inte heller har varit så jävla hög på sistone. Jag tror mycket i den här peppen ligger 

kring det här med i låtskriveriet. Det är ju ändå där vi vill vara just nu, men det står ganska 

still. Att det har tagit ganska lång tid att fått igång låtarna har gjort att folk kanske har varit 

lite opepp. Det är där man måste ha tålamod att gå igenom dom här timmarna.  

Adrian: Man är lite otåligare. 

Elias: Nu när vi har försökt ha en skrivarperiod och så är det nån som sitter och inte är 

delaktig utan bara sitter och ser trött eller sur ut; det drar ju ner peppen som fan. 

David: Det är opepp, haha! [Bandpepp] är synonymt med god stämning och glädje skulle 

jag vilja säga. 

Elias: Men också peppen kring synen på bandet. Att sätta mål och känna pepp för det målet. 

Den peppen har varit lite oviss; vad fan är målet med det här. 

Adrian: Jag märker att på senaste tiden har jag också tänkt mer som du [Elias]. Vad kan 

man göra för att komma ut hit och dit istället för vad kan vi göra i repan så vi får en bra låt. 

Jag vet inte riktigt vad som kommer först. Om det är så att om vi har bra låtar, ja då känner 

man peppen för att få utlopp för de här större idéerna; vad man kan göra av låtarna. Det är 

väl olika former av processer.  

Elias: Jag tycker att kombinationen av att skriva bra låtar och att jobba emot nånting är det 

som skapar pepp för mig. Att bara skriva för att man ska göra bra låtar ger inte lika mycket 

längre. Vi har ju ändå kommit förbi den biten att vi har spelat och vi har skrivit en platta 

som vi gillar och nästa steg är ju att ta det ännu längre. Låtar kommer vi alltid att skriva, 

men jag tror att vi behöver känna en pepp att det händer nåt nytt också och att vi tar oss till 

andra delar av musiksverige. 

 

Elias: [Frånvaro] påverkar ju verkligen hela gruppen. 

David: Ja, man känner skillnaden mellan att vara 7 och att vara 8. Det bli inte riktigt samma 

pepp. Men är man alla, då tycker jag att man kan känna en ganska bra pepp. 

Adrian: Tidigare år har vi har alltid varit konsekventa med repen. Det har alltid funnits ett 

rep [kontinuerligt] och då har inspirationen också funnits att lappa ihop låtarna lite snabbare 

och faktiskt skapa nånting. Det har blivit mycket mindre så nu. 

Christoffer: I grund och botten tror jag allt grundar sig att vi har en massa inställda rep. Vi 

har inte kommit igång med nånting att kämpa efter. Efter det där mötet t.ex. så har det inte 

blivit att vi har setts regelbundet. För ett år sen hade vi typ 4-5 låtidéer som var halvklara. 

Dom har helt försvunnit, det blev inget regelbundet och då sjunker peppnivån lite. 

David: Jag kan tycka att peppen också kommer när vi reser bort nånstans ett dygn eller två 

och giggar. Det är ju väldigt sällan som vi inte har kul då. Om man spenderar tillräckligt 

mycket tid med varandra och det inte bara är fokus på musiken, då blir det den här peppen. 

Man har kanske giggat men sen fortsätter man dricka bärs och ränner och har jävligt skoj. 

Då hittar man energin i gruppen igen. 

 

David: När vi skrev låtar inför plattan [senaste skivan, 2012] och spottade ut låtar, då var ju 

folk peppa och det gick jävligt bra att skriva låtar, vi var inne i ett bra stim. 

Christoffer: Vi hade typ inga låtar klara och skulle spela in skivan [datum]. [Sex månader 

innan] nånting så bestämde vi att nu ska vi ha 10 låtar klara. Vi började i princip från 

scratch och hade den deadlinen och då gick det fan bra. 

Elias: Vi jobbar ju bäst när vi har haft deadlines. 

David: Ett bra sätt att jobba effektivt är att bestämma att man gör klart en låt för nånting. 

Christoffer: Det har vi inte nu. 

David: Det har planat ut lite sedan plattan, sen har det sakta sjunkit. Ser man ur ett större 

perspektiv så har bandpeppen successivt sjunkit kanske senaste två åren.  

Elias: Ja, den nådde nog sin botten där, i tredje perioden [Verksamhetsperiod 3]. Där var 

det verkligen; nu måste vi göra nånting åt det här. 

David: Det var därför vi hade krismöte. 

 

[Reflektionsmöte, lätt bearbetat utdrag, replokalen, efter undersökningsperioden] 

I utdraget från reflektionsmötet ovan framstår bandpepp som något önskvärt. Adrian beskriver 

det som en upplevelse av ”kemin som finns i band”. David menar att det är ”synonymt med god 
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stämning och glädje” och beskriver det som ”energin i gruppen”. Kemi, stämning, glädje och 

energi pekar på att bandpepp kan förstås som en positiv sammanhållande kraft. Det ges dock 

varierande uttryck för hur denna bandpepp uppnås. Det talas om att bandpepp ”är naturligt när 

vi giggar eller när vi har gjort nån ny låt”, att ”sätta mål och känna pepp för det målet”, att 

”känna en pepp att det händer nåt nytt”, att frånvaro påverkar hela gruppen och att man känner 

pepp då alla deltar, att vara ”konsekventa med repen” och att spendera ”tillräckligt mycket tid 

med varandra och det inte bara är fokus på musiken”. Brist på bandpepp tar sig uttryck genom 

att Popbandet pratar mer om det utefter logiken att ”jag vill känna pepp, jag har ingen pepp”. 

Bandpeppen ”nådde nog sin botten där, i tredje perioden” vilket också har visats i tal om pepp i 

utdrag ovan från chatt och möte i Verksamhetsperiod 3. 

Om bandpepp är en positiv sammanhållande kraft som Popbandet strävar efter, framstår den 

som en verkan och en orsak på samma gång. Bandpepp som en sammanhållande verkan kan 

förstås som entusiasm för kollektivet. ”[F]an det här låter kung! Vilken jävla dänga!” är Adrians 

beskrivning på hur entusiasm etableras i samband med att de har skapat en ny låt. Elias menar 

att denna entusiasm kan skapas genom att ”det händer nåt nytt” och ”vi tar oss till andra delar av 

musiksverige”. David poängterar även hur entusiasm för kollektivet etableras då Popbandet 

”spenderar tillräckligt mycket tid med varandra” och ”ränner och har jävligt skoj”. Christoffer 

beskriver hur entusiasm skapas ”naturligt när vi giggar” som att det är ”naturlig pepp, alla 

känner den”. Bandhandlanden som verkar kontraproduktivt för kollektivet kan även verka 

negativt på entusiasmen. Elias exemplifierar detta med att om någon ”inte är delaktig utan bara 

sitter och ser trött eller sur ut” så drar det ”ner peppen som fan”. David menar också att ”man 

känner skillnaden mellan att vara 7 och att vara 8. Det bli inte riktigt samma pepp”. Både 

Adrian och Christoffer påpekar att detta även gäller utdragna eller avbrutna låtskrivarprocesser 

och minskad kontinuitet i repandet. 

Då bandpepp även framstår som en kraft, kan den utgöra en orsak, d.v.s. ligga till grund för 

bandhandlande. Adrian menar att ”om vi har bra låtar, ja då känner man peppen för att få utlopp 

för de här större idéerna”. Han menar vidare att när Popbandet repat kontinuerligt har 

”inspirationen”, d.v.s. bandpeppen ”också funnits att lappa ihop låtarna lite snabbare”. När Elias 

hävdar vikten av att ”sätta mål och känna pepp för det målet”, menar han att bandpepp ligger till 

grund för bandhandlande som strävar mot det uppsatta målet. På tal om arbetet i samband med 

Popbandets förra skiva, beskriver David att bandlemmarna var ”peppa och det gick jävligt bra 

att skriva låtar” och att ”vi var inne i ett bra stim”. Han upplever bandpepp som orsak till 

välfungerande bandaktivitet. Bandpepp som orsak framstår som engagemang. Bandpeppens två 

sidor förhåller sig till varandra genom att bandpeppen som upplevs som entusiasm över 

bandhandlande övergår i bandpepp som engagemang, d.v.s. benägenhet till bandhandlande. 

Genom regelbundna träffar, engagerat deltagande och aktiviteter som tillskrivs enskild mening 

ökar bandpeppen. Bandpeppens engagemang och entusiasm får i sin tur ökad aktivitet till följd. 

Detta kan förstås som att bandet rör sig mot en position där bandpeppens entusiasm över 

kollektivet ger mening åt bandet. Rörelsen ter sig som en kollektiv meningsprocess som för de 

enskilda positionerna närmare varandra, vilket gör att varje bandmedlem kan omfatta fler olika 

meningsskapande aspekter med samma längd på sin egen rörelsesträcka. Detta kan förstås som 

att skillnader och kontraster mellan bandmedlemmarnas meningsskapande suddas ut när bandet 

ter sig alltmer meningsfullt och gemensam mening skapas. Om en position i gemensam mening 

tar sig uttryck i en positiv sammanhållande kraft, bandpepp, ter sig en kontrasterande position 

negativ och splittrande, opepp. Här kan istället stora avstånd mellan bandmedlemmarnas 
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meningsskapande leda till meningsmotsättningar. I denna position tydliggörs och hävdas de 

enskilda meningsprocesserna i brist på entusiasm och engagemang (t.ex. Verksamhetsperiod 3). 

Rörelse i denna riktning riskerar ytterst att splittra Popbandet. 

Slutsatser om meningsprocesser inom Popbandet 

Föreställningar och värden i Popbandets organisering kan förstås som meningsskapande på 

enskild och kollektiv nivå. På enskild nivå ter sig det önskvärda avgöras i enskilda 

meningsprocesser. Dessa processer kan förstås som rörelser mellan och intagandet av olika 

meningspositioner. Tre meningspositioner har identifierats i Popbandet; Artist, Bandmusiker 

och Popentreprenör. Det önskvärda på kollektiv nivå ter sig vara skapandet av gemensam 

mening. Gemensam mening skapas i kollektiva meningsprocesser och tar sig uttryck i 

bandpepp, d.v.s. entusiasm och engagemang. 

Här dras slutsatsen att Popbandet nådde en period av bandpepp under Verksamhetsperiod 2. Det 

fanns tecken på engagemang och entusiasm på chatten, och alla olika typer av identifierade 

projekt och bandhandlanden utfördes under perioden, med undantag för att ha möte. Det 

framstår som rimligt att anta att perioden innebar meningsfulla aktiviteter för alla 

bandmedlemmar. Varje enskild bandmedlem blev en meningsfull aktör, inte bara i de projekt 

som denne själv tillskriver mest mening, utan även i andras. Repningsprojekt, gigprojekt och 

släpprojekt tvinnades samman till en meningsfull enhet, ett komplext projekt.  

Hur villkoras välfungerande organisering? 

Denna fjärde forskningsfråga eftersöker villkor för önskvärt utfall. Ur svar på övriga 

forskningsfrågor dras slutsatsen att det önskvärda utfallet för Popbandets verksamhet är då 

gemensam mening skapas. Detta tar sig uttryck i hög aktivitetsnivå och bandpepp, vilket ter sig 

kännetecknande för välfungerande verksamhet. Popbandet ger vid fler olika tillfällen uttryck för 

en gemensam uppfattning om att perioden kring arbetet med sin förra skiva två år innan 

undersökningsperioden, innebar välfungerande verksamhet. Bandpeppen ter sig då ha varit 

ihållande under en längre tid till skillnad från den korta perioden av bandpepp i 

undersökningsperiodens Verksamhetsperiod 2. Med stöd i bandmedlemmarnas egna utsagor – 

retrospektivt meningsskapande och reaktivitet beaktat – har dessa tidigare händelser analyserats 

och nedan återskapats övergripande. 

Perioden började 2011 och inleddes med att de kontinuerliga basala projekten knöts till ett 

större släpprojekt; skivan. Repandet kopplades således till ett större sammansatt projekt. Efter 

intensivt inspelnings- och produktionsarbete följde själva skivsläppet och en serie gig som var 

ämnade att marknadsföra skivan. Gigprojekten kunde kopplas ihop med släpprojektet och forma 

ett komplext projekt där projektens ingående bandhandlanden kunde ges mening på olika 



 

 79 

projektnivåer. Repningarna inför skivinspelningen tillägnades den kreativa processen, men kom 

även att ges mening genom deras del i kommande gigprojekt. Gigen kunde sinsemellan även 

kopplas ihop som delar av en turné, d.v.s. ett komplext turnéprojekt.  

Här dras slutsatsen att välfungerande organisering villkoras av dess komplexitet. 

Sammankopplingarna på de högre projektnivåerna i Popbandet tar sig uttryck i form av t.ex. 

turnéer och releasespelningar, vilket skapar stark mening i positioner kring Popentreprenören. 

Livespelningar som detta kopplas till skapar i sin tur stark mening i positioner kring Artisten. 

Kollektiva kreativa processer, repningar, möten och planering som blir basalt för detta, skapar 

stark mening i positioner kring Bandmusikern. Komplex organisering kan skapa allt 

bandhandlande som delar av något annat och större. Genom att behöva varandras deltagande för 

det projekt som varje enskild bandmedlem tillskriver mest mening, kombinerat med att dessa 

projekt är beroende av varandra, skapas mening i allt bandhandlande. Komplex organisering 

skapar således gemensam mening. 

Popbandets organiseringscykel 

Slutsatserna som dragits om Popbandets organisering kan tillsammans forma en modell för hur 

organiseringen byggs upp inom något som kan förstås som ett cykliskt förlopp. Denna modell 

illustreras nedan i form av en organiseringscykel (figur 8). 

 
Figur 8. En modell för Popbandets organiseringscykel. 

Ovanstående modell visar hur uppbyggnaden av Popbandets organiseringsprocesser har en 

strävan mot komplexitet och gemensam mening. Organiseringen startar i enskild mening och 

basala projekt. De basala projekten byggs sedan samman i alltmer komplexa strukturer. För att 

komma vidare i cykelns uppbyggnad krävs kontinuitet på varje komplexitetsnivå. Stannar 

organiseringen vid någon nivå utan att ha börjat på nästa riskeras tillbakagång. Komplexitet i 

projektorganiseringen medför ökad aktivitet och förhandling vilket leder till att fler enskilda 
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meningspositioner kan överlappas och den kollektiva meningsprocessen tar fart. Om tillräcklig 

komplexitet nås kan gemensam mening skapas, vilken tar sig uttryck i bandpepp. Under denna 

förutsättning kan organiseringsprocesserna vara ihållande vilket också gör att verksamheten ter 

sig sammanhängande och välfungerande. 

Modellen visar med sin pil att det cykliska uppbyggnadsförloppet också tenderar att styra i 

riktning mot ett nytt varv efter att komplex organisering väl har etablerats. Ihållande komplexa 

organiseringsprocesser verkar således nå ett slut förr eller senare. En förklaring till det kan vara 

organiseringens projektorienterade karaktär. När de komplexa projekten har nått sina 

inneboende mål faller det sig naturligt med tillbakagång och nödvändigt att nya 

organiseringsprocesser måste återuppbyggas från grunden. Utebliven återuppbyggnad eller 

längre tid av bristande kontinuitet kan dock förpassa verksamheten till ”skarven”, d.v.s. den 

sektor som inte täcks av pilen i modellen. Där föreligger störst risk för accentuering av enskilda 

meningsprocesser. Det kan leda till meningsmotsättningar, opepp och i värsta fall till splittring 

och upplösning av verksamheten. Popbandet hamnade i skarven under Verksamhetsperiod 3 

efter misslyckade organiseringsförsök i form av inställda repningar, avsomnat gigprojekt och 

allmänna problem med att skapa kontinuitet. Organiseringen under denna period når som mest 

de enstaka sammansatta projektens nivå och ter sig sedan stanna av med tillbakagång till 

sporadisk basal organisering i Verksamhetsperiod 4 som följd (se figur 7 ovan). 

Sammanfattning av resultat 

Popbandets organiseringsprocesser utgörs av projekt. Projekt kopplas ihop av bandaktiviteterna 

kollektivt och enskilt bandhandlande. Exempel på kollektivt bandhandlande är repande, 

giggande och chattande, medan enskilt bandhandlande består i t.ex. extern kontakt och enskilt 

skapande. Projekt initieras och har ett mål. Ett projekts mål kan också vara en del av andra 

projekt på en högre komplexitetsnivå. Tre typer av projekt med olika komplexitetsnivå har 

identifierats. Dessa är basala projekt, sammansatta projekt och komplexa projekt. 

Organiseringen följer en organiseringscykel som startar i basal organisering och strävar mot 

komplexitet, d.v.s. att olika projekt blir delar av varandras målsättningar. Komplexiteten byggs 

upp genom kontinuitet på varje underliggande projektnivå. 

Det önskvärda i Popbandets organisering kan förstås som meningsskapande på enskild och 

kollektiv nivå. På enskild nivå ter sig det önskvärda avgöras i enskilda meningsprocesser i form 

av rörelser mellan och intagandet av olika meningspositioner. De tre meningspositionerna 

Artist, Bandmusiker och Popentreprenör har identifierats i Popbandet. Genom komplex 

organisering minskar avstånden mellan dessa positioner och bandmedlemmarnas 

meningsprocesser kan överlappas genom deltagande och samberoende. Detta leder till att 

mening kan tillskrivas fler olika typer av bandhandlanden och projekt. Denna kollektiva 

meningsprocess är en rörelse mot skapande av gemensam mening, vilket är det önskvärda på en 

kollektiv nivå. Gemensam mening tar sig uttryck i bandpepp, vilket innebär entusiasm och 

engagemang. Bandpeppen skapar en benägenhet för bandhandlande, vilket främjar hög 

aktivitetsnivå och kontinuitet i verksamheten. 
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Komplex organisering kan således betraktas som villkor för välfungerande verksamhet då det 

kan skapa gemensam mening, hög aktivitetsnivå och kontinuitet i Popbandets 

organiseringsprocesser. Bristande kontinuitet kan leda till tillbakagång i organiseringscykeln. 

Avstånden mellan enskilda meningspositioner riskerar då att accentuera de enskilda 

meningsprocesserna vilket kan leda till meningsmotsättningar och i värsta fall splittring. 
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Diskussion 

I detta avslutande kapitel är avsikten att diskutera hur jag ser på resultaten och hur de kan bidra 

till att utveckla kunskap om och förståelse för organiseringsprocesser i mindre organisationer 

och specifikt i popband, vilket är studiens syfte. Först undersöks huruvida studien kan anses ha 

uppnått detta syfte, varpå kritiska metodreflektioner görs kring resultatens validitet. Därefter 

identifieras och diskuteras huvudresultaten i relation till hur de kan förstås inom studiens 

teoretiska ramverk och hur jag tolkar deras betydelse, varpå ett avsnitt prövar hur den 

utvecklade förståelsen också kan utmana och lämna kunskapsbidrag till de anlitade 

teoribildningarna. Sedan diskuteras hur resultaten kan bidra till en ny förståelse av 

bandorganisering i relation till tidigare forskning, varefter resultatens praktiska implikationer för 

popband och andra mindre organisationer diskuteras. Sedan behandlas förslag på vidare 

forskning som kan bidra med fördjupad förståelse om organisering i mindre organisationer. 

Uppsatsen avslutas med reflektioner kring några personliga insikter som denna studie har 

bidragit med.  

Studiens syfte 

För att uppnå syftet har en detaljerad närstudie av ett popband genomförts där verksamheten har 

kartlagts dag för dag under ca ett halvår. Principer och villkor för organiseringsprocesser samt 

förståelse för hur kunskap om dessa kan användas för att organisera på gynnsamma sätt, har 

sökts genom forskningsfrågorna vad innehåller organiseringen? hur görs organiseringen? 

vilken mening skapas i organiseringen? och hur villkoras välfungerande organisering? 

Dataanalys har gett svar som begripliggjorts med stöd i Czarniawskas organiseringsteori och 

Weicks teori om meningsskapande. Givet att snart sagt vad som helst kan te sig som 

organisering, har slutsatser dragits om vad som specifikt kan förstås som organiseringsprocesser 

med mätbar relevans för verksamhetens utfall. Principerna för dessa processer har formulerats i 

en modell för popbandets organiseringscykel, vilken visar att organiseringsprocesser är knutna 

till meningsprocesser. Genom att ha undersökt förutsättningar för dessa processer under olika 

aktivitetsnivåer under längre tid och att ur detta dragit slutsatser om hur de hänger ihop och vad 

som villkorar det som uppfattas som välfungerande verksamhet, har tillräckligt allmänt hållen 

kunskap om och förståelse för organiseringsprocesser utvecklats för att också kunna antas gälla 

för mindre organisationer mer generellt. Därmed anses syftet vara uppfyllt. 
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Kritiska metodreflektioner 

Innan studiens huvudresultat lyfts fram och diskuteras nedan vill jag i detta avsnitt först 

reflektera kritiskt över hur väl de slutsatser som har dragits kan anses kunna härledas ur 

undersökningens data. Detsamma gäller för hur väl slutsatserna kan generaliseras till något 

utöver det studerade popbandet. Detta aktualiserar forskningens kvalitetskriterier intern och 

extern validitet. 

I metodkapitlet ovan diskuterades hur forskarrollen kan påverka de tolkningar som gjorts. Min 

bakgrund i bandlivet har präglats av frågor om ledarskapets betydelse. Ovan behandlades hur 

mina förutfattade meningar särskilt kan ha ställt in ett sökljus på ledarskap under 

undersökningsperioden. I perioden kring det observerade mötet vreds dock fokus mer mot de 

enskilda meningsprocesserna. Dessa framstod som mer betydelsefulla för verksamheten än vad 

ledarskap och sociala positioner gjorde, vilket jag upplevde oväntat. Vissa bandmedlemmar är 

mest inriktade mot att träffas, andra mot att spela live och slutligen några mot att komma vidare 

med bandet kommersiellt etc. Detta ligger till grund för vikten av komplexitet. 

Kanske har min exaltering över att få syn på något oväntat gjort mig förblindad och skapat en 

önskan om att ledarskapet ska ha en tillbakaskjuten betydelse. Detta kan vara ett återskall av en 

egen bakgrund i upplevelser av ledarskap som ensamt och ofrivilligt i mindre välfungerande 

verksamhet, och distribuerat och närmast upplöst i välfungerande verksamhet. Men orsaken till 

ett osynliggörande av ledarskapet kan också ha varit forskarpåverkan. Undersökningen kan ha 

utlöst ett intern spel inom bandet där de som vanligen befinner sig inom ledarskap har trätt 

tillbaka för att via en yttre observatör synliggöra perifera medlemmars inaktivitet. I ett sådant 

spel kan vissa medlemmar ha framträtt som initierare i högre utsträckning än vad de annars 

skulle ha gjort. Min relation och identifikation med Elias kan tänkas ha inneburit outtalade 

agendor där han genom att träda tillbaka har velat synliggöra betydelsen av sitt ledarskap inför 

bandet, medan jag har försökt motbevisa det inför mig själv. Forskarrollen i kombination med 

forskarpåverkan kan således tänkas försvaga resultatens interna validitet. 

Konsekvenserna av detta skulle kunna vara ett felslut om den komplexa organiseringen. Om de 

enskilda meningsprocesserna har feltolkats och överbetonats kan istället all mening i de olika 

identifierade meningspositionerna tänkas skapas av alla medlemmar. Detta innebär att de 

projekt som initieras på de högre komplexitetsnivåerna, d.v.s. vanligen kommersiellt och 

utåtriktat arbete i form av skivsläpp och turnéer, meningsskapas av alla i hög grad. Ledarskapet 

innebär då att vissa initierar och organiserar dessa typer av projekt, vilka måhända ter sig 

komplicerade och oöverskådliga för andra. Undersökningsperiodens 18 dagar av identifierad 

komplexitet i Verksamhetsperiod 2 kan därför förstås som att några i bandets ledarskap 

temporärt träder fram och initierar utåtriktad verksamhet, medan övriga visar entusiasm och 

pepp över detta. Bandpeppen har i sådant fall mindre att göra med att aktivitetsnivån går upp 

och att alla olika former av mening kan skapas samtidigt. Repningar och möten är måhända 

fortfarande mindre meningsfulla än livespelningar, vilka i sin tur fortfarande är mindre 

meningsfulla i sig än att de genererar nya fans och är en del i ett övergripande projekt för att 

föra bandet framåt kommersiellt. 

Ovanstående scenario kan beskrivas som att verksamheten inrymmer en meningshierarki. Vissa 

typer av aktiviteter är mer meningsfulla än andra och antas vara önskvärda för alla 
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bandmedlemmar. Slutsatserna i denna studie borde således istället peka på vikten av ett 

ledarskap som har förmågan att initiera de projekt som är önskvärda för alla men inte kan 

initieras av alla. Detta vore att stärka bilden av en initiativrik bandkärna och perifera 

medlemmar, som tecknas i tidigare bandforskning (t.ex. Bennett 1980; Finnegan 1989/2007). 

Denna bild kan förvisso accepteras inom ramen för att olika sociala positioner utvecklas i 

mindre grupper. Men det finns också en problematik med detta. Att tänka sig att välfungerande 

verksamhet helt villkoras av att alla medlemmar sluter upp bakom ledarskapets initiativ ter sig 

naivt. Om välfungerande verksamhet dessutom antas vila på alla deltagares engagemang, menar 

jag att svaga möjligheter för detta skapas med en rationalistisk syn på ledare och följare. Risken 

blir att mindre välfungerande verksamhet förstås som olika typer av brister i enskild 

hängivenhet (jfr Bennett 1980). Jag menar att ett sådant resonemang är missvisande som 

förklaring av välfungerande verksamhet. Uppfattningarna ligger istället i botten på besvikelse 

som kan skapas av upplevd brist på hängivenhet inför de förmodat mest meningsfulla projekten. 

Det finns starka skäl för att anta att den interna validiteten inte hotas av denna hypotetiska 

missuppfattning av data som målas upp ovan. Scenariot ger uttryck för att bandverksamhet 

förstås utifrån endast en meningsposition, nämligen Popentreprenörens. Detta är en 

meningsposition jag kan se i min egen bakgrund och likväl anta att många bandforskare är 

influerade av, särskilt de som själva har varit bandmedlemmar. Popentreprenöriellt influererade 

bandmedlemmar, forskare, journalister m.fl. är måhända särskilt inriktade på komplexitet och 

stora meningssammanhang för verksamheten. Det är även tänkbart att de popentrepröriella 

aspekterna lyfts fram särskilt av banden själva i intervjuer och måhända även i sin interna 

kommunikation. Den popentreprenöriella meningspositionen kan te sig dominant. Det som 

stärker denna studies interna validitet är min medvetenhet om att en sådan dominans kan finnas 

hos mig själv, hos det studerade bandet och i litteraturen. Med denna självreflexivitet har jag en 

ambition att skapa tillräcklig distans för att kunna erkänna och synliggöra olika 

meningspositioner. Detta tar inte bort vikten av utåtriktad verksamhet, men det tonar ner 

betydelsen av popentreprenöriellt ledarskap och ser hur verksamheten ter sig mest 

välfungerande och gemensamt meningsfull genom varierande meningsskapande.  

Hanteringen av den externa validiteten togs också upp i metodkapitlet ovan. Faktumet att det 

studerade bandet är ett kompisband betraktades som ett strategiskt val av fall som kan stärka 

den externa validiteten. Studiens slutsatser om projektorganisering, vikten av komplexitet och 

pepp kan ha goda utsikter att gälla också för mindre organisationer. Frågan är om hur stor vikten 

av komplexitet är i sammanhang som inte är kompisbaserade. Till skillnad från organisationer 

som bildats av organisatörer kan organisationer som bildats ur kompisgäng tänkas inrymma fler 

positioner som skapar mening i basala projekt. De basala projekten syftar till att träffas och kan 

i kompisbaserade verksamheter ha stark mening i sig själva. Strävan mot komplexitet kan 

försvagas då gemensam mening till viss del kan skapas redan på den basala nivån. Genom 

umgänge kan kompisgänget bli ett kollektiv i sig självt. Kompiskollektivet kan på detta sätt 

komma att konkurrera med bandkollektivet, vilket aktualiserar att kompislojalitet kan te sig 

oförenligt med kvalitetssträvan i band (jfr Fornäs et al. 1988). Kompisorganisationer kan också 

tänkas vara bildade mer utifrån kompisrelationer än utifrån meningspositioner. De kan därför 

tänkas inrymma större variation i de enskilda meningsprocesserna. Detta gör också att högre 

krav ställs på komplex organisering för välfungerande verksamhet och hög aktivitetsnivå. 

Slutsatsen av detta är att den externa validiteten för vikten av komplexitet är starkast för 

kompisband och andra mindre kompisorganisationer, t.ex. kompisbaserade idrottssammanhang 
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och småföretag. Organisatörsband och andra mindre organisatörsorganisationer, t.ex. föreningar 

och mindre team i arbetslivet kan antas ha samma strävan efter komplexitet men kan tänkas 

kunna nå gemensam mening lättare och med något mindre komplexitet. Detta kan ha sin 

förklaring i att organisatörsorganisationerna har större förutsättningar för överlappande 

meningspositioner genom sina sätt att bildas på. 

Huvudresultat 

Denna studies tre huvudresultat ter sig vara hur verksamhet i popband och andra mindre 

organisationer kan förstås som projektorganisering och vikten av komplexitet i denna 

organisering för att verksamheten ska framstå som välfungerande och etablera pepp. 

Projektorganisering 

En vanligt förekommande användning av benämningen projekt är för att markera ut ett 

begränsat och extraordinärt tilltag inom en befintlig verksamhet. I denna studie används projekt 

för att beskriva hur verksamhet som sådan kommer till stånd. Med stöd i den anlitade 

organiseringsteorin kan verksamheten övergripande betraktas som organisering bestående av två 

sidor där den ena är ständigt pågående förhandling. Den andra sidan är ihopkopplingar av 

handlingar, vilket jag menar kan förstås som projektorganisering. Förhandlingen formar 

tankarna om, d.v.s. den mentala bilden av verksamheten, medan projektorganiseringen är 

principen för att gå från tanke till handling. 

Ett projekt initieras utifrån en mental bild av en uppgift, projektets mål. Med denna mentala bild 

kommer en uppsättning aktiviteter som krävs för att utföra denna uppgift, en handlingsplan. 

Med organiseringsteorin kan mentala bilder av mål och handlingsplaner förstås som delar av 

organisationens institutionella ordning. Denna ordning är under ständig förhandling och avgör 

vilka handlingar och aktiviteter som är legitimt förbundna med varandra för att räknas som 

organisationsverksamhet. När ett projekt initieras innebär det att en organiseringsprocess startar 

utifrån deltagarnas varierande mentala bilder av vad som ska göras och hur för att uppnå 

projektets mål. Ett genomfört projekt är således resultatet av lyckad samordning av handlingar 

och aktiviteter utifrån någorlunda överensstämmande mentala bilder. Detta ger vid hand att 

projektorganisering också innebär ett stort antal misslyckade organiseringsförsök och 

kontrasterande mentala bilder. Erfarenhet av lyckad organisering bidrar därför till att vissa 

gemensamma normer fastläggs tillsvidare med följden att handlingsplaner ofta redan finns 

framförhandlade när ett projekt initieras. Handlingsnormer i den institutionella ordningen tas 

alltmer förgivet vilket kan sägas leda till en institutionalisering för vad verksamheten ska bestå i 

och hur den ska göras. 
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Deltagare i alla mindre organisationer kan antas ha bilder av vilka organisationens givna projekt 

är. I popband ter sig livespelningar och repningar som självklara delar av verksamheten. Vissa 

projekt ter sig konkreta medan andra kan vara av en mer abstrakt och obestämd karaktär. 

Projektet att komponera en låt kan vara exempel på det. Det är verksamhetens innehåll i form av 

projekt som definierar organisationen för deltagarna. Genom dessa definitioner skapas mentala 

bilder av hur själva organisationen gör saker när dess ingående projekt utförs. Med 

organisationsteorin kan detta förstås som att legitima kopplingar också skapar aktörer. 

Deltagaren som handlar organisationslegitimt får ett eget aktörskap lika mycket som att 

organisationen som sådan blir aktör. Den mentala bilden av en agerande organisation kan bli 

föremål för symboliska värden både för de egna deltagarna och för utomstående. I 

popbandssammanhang kan detta förstås som image. Detta kan inte sällan leda till ett gap mellan 

bilder och symboler, och det faktiska utfallet av projektorganiseringen. Om detta gap mellan 

tanke och handling blir för stort kan det leda till besvikelser och misstroende för organisationens 

aktörskap, d.v.s. handlingskraft. Risken för detta kan vara större i ideellt baserade organisationer 

där institutionalisering antas vara svag och möjligheterna för förhandling stor. 

Jag menar att tillblivelsen av mindre organisationer till syvende och sist startar i 

projektorganisering. Genom att projekt har en början och ett slut samt avgör vilka handlingar 

och aktiviteter som legitimt kan kopplas ihop, utgör det en avgränsning i tid och rum av vad 

som i organiseringsteorin liknas vid ett ständigt pågående handlingsnät. Denna avgränsning kan 

också förstås som en struktur som verkligheten kan förstås utifrån. Med varierande mentala 

bilder kan således även deltagarnas verklighetsuppfattningar skifta inom organisationen. Weick 

(1995) menar att för att förstå den sociala världen måste människor erkännas för sina skiftande 

verklighetsuppfattningar, eller ontologier. Om detta kan antas gälla utgör projekten en slags 

ontologi i mindre organisationer. Detta medför att utan projektorganisering kan deltagare i olika 

utsträckning uppleva att verkligheten i organisationen börjar rämna. Om endast förhandling och 

mentala bilder kvarstår riskerar verksamheten att hamna i ett tillstånd som kan förstås som en 

”skarv”. Detta illustreras i den modell för organiseringscykeln i ett popband som formulerats 

ovan (figur 8). Bristande kontinuitet kan riskera att försätta verksamheten i ett tillstånd av 

ontologiska motsättningar som kan leda till splittring. Jag återkommer till en teoretisk förståelse 

av tillblivelse av en mindre organisation under avsnittet teoretiska kunskapsbidrag nedan. 

Vikten av komplexitet 

Komplexitet i organisering ska inte förväxlas med att verksamheten upplevs som svår eller 

komplicerad. Tvärtom handlar komplex organisering om tillräcklig komplexitet i 

projektorganiseringen för att deltagarna ska ha möjlighet att vara engagerade. Vikten av 

komplexitet erkänner människors varierande sätt att betrakta sin verklighet på. Mindre 

organisationer har därför anledning att organisera sin verksamhet i projekt som tillsammans kan 

täcka in alla olika önskvärda handlanden. Komplexitet ska dock inte heller blandas samman 

med en mångfald av parallella projekt utan koppling till varandra. Komplexitet är istället ett 

system av projekt som på något sätt bidrar som delar i varandras genomförande. På detta sätt 

kan aktiviteterna framstå som mål i sig själva samtidigt som att de kan betraktas som delar av en 

målsättning på en högre komplexitetsnivå. 
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Vikten av komplexitet har sitt ursprung i behovet av meningsfulla sammanhang. Med stöd i 

teorin om meningsskapande kan en deltagare sägas skapa mening utifrån vem eller vad denne 

själv blir i sammanhanget. Deltagarens själv strävar efter att skapas som sammanhängande och 

begripligt i relation till de handlingar som utförs. Detta gör självet till en uppsättning mening 

som jag valt att kalla en meningsposition. I denna studie har popband visat sig kunna inrymma 

deltagare som intar eller rör sig i närheten av meningspositionerna Artist, Bandmusiker och 

Popentreprenör. Givetvis kan det tänkas finnas fler meningspositioner i popband, exempelvis 

Konstnär, Kompismedlem och Sessionsmusiker. Poängen är att deltagarna i mindre 

organisationer förstås skapa varierande mening i aktiviteter och projekt. Genom komplexitet kan 

alla deltagare vara i sina meningsfulla sammanhang samtidigt då samma aktiviteter kan kopplas 

till fler olika projekt. Detta ökar samberoende av deltagande och engagemang vilket också 

överlappar de enskilda meningspositionerna. Resultatet av komplex organisering kan därför bli 

det jag förstår som gemensam mening och som i popband kan kallas bandpepp. Jag återkommer 

till pepp nedan och till förutsättningarna för gemensam mening under avsnittet teoretiska 

kunskapsbidrag.  

Den ovan föreslagna organiseringscykeln visar hur projektorganiseringen ter sig som en 

uppbyggnad med utgångspunkt i en basal nivå som syftar till att deltagarna ska träffas. 

Uppbyggnaden sker i riktning mot högre komplexitet där träffar blir delar av sammansatta 

projekt som också kan kopplas ihop på högre nivå. Bristande kontinuitet eller avtagande 

komplexitet leder å andra sidan till tillbakagång i cykeln med risk för att entusiasm och 

engagemang minskar och enskild mening betonas. Komplexitet i projektorganisering kan 

således ses som ett villkor för ihållande och meningsfull verksamhet. 

Vikten av komplexitet aktualiserar betydelsen av engagemang. Mindre organisationer ter sig 

sårbara för bristande engagemang. En enskild deltagares icke-engagemang kan lätt smitta av sig 

på resten av gruppen och innebära negativa konsekvenser för verksamhetens utfall. 

Samberoendet i den komplexa organiseringen gör att verksamheten snabbt kan gå tillbaka om 

någon deltagare inte längre bidrar till skapandet av gemensam mening. Därför är mindre 

organisationer i hög grad beroende av allas engagemang. I praktiken kan givetvis ingen 

verksamhet uppvisa hundraprocentigt engagerande deltagare hela tiden. Komplex organisering 

innebär hög aktivitetsnivå och kommer rimligen med jämna mellanrum till situationer där orken 

tryter. Komplex organisering bygger på kontinuerliga träffar i de basala projekten, vilket 

rimligen också kan leda till slitningar på det sociala kittet. Efter ett varv i organiseringscykeln 

ter det sig rimligt att verksamheten måste vila efter en tid av intensiv komplex organisering. Det 

vanligaste skälet till att komplex organisering tar slut ter sig vara att de ingående projekten når 

sina inneboende mål. Avslutad projektorganisering innebär skarvens stillestånd. Vilan i detta 

tillstånd får inte bli för lång då risk finns för de negativa följder som tagits upp ovan. 

Pepp 

I detta sammanhang ska inte pepp förstås som ett görande i form av att aktivt uppmuntra någon 

genom s.k. peptalk. Pepp är istället ett tillstånd i mindre organisationer som både kan växa till 

sig eller vara avtagande. Att vara pepp eller peppad är att uppleva entusiasm över 

organisationen och ha engagemang för aktivitet. Både pepp och opepp är smittsamt och kan 



 

 88 

snabbt prägla tillståndet i organisationen. För att etablera pepp är det dock inte tillräckligt att 

några få, måhända inflytelserika deltagare smittar övriga med sin pepp. Villkoret för pepp ter sig 

vara aktiviteter som är meningsfulla för var och en men också hänger samman med varandra. 

Detta har identifierats som komplexitet ovan. Denna studie har visat hur bandpeppen i ett 

popband etableras under komplex organisering där aktiviteter som låtskrivande, livespelningar, 

studioinspelning, repningar, utåtriktat arbete, externa kontakter etc. smälter samman i en 

meningsfull helhet. Varje deltagare ser hur sina mest meningsfulla aktiviteter för tillfället också 

är beroende av vad övriga finner mest mening i, vilket gör att det ter sig meningsfullt att göra 

organisationen tillsammans. 

Med teorin om meningsskapande kan pepp förstås som tillskrivande av mening till 

organisationen som sådan. Då organisationen ges mening utifrån att alla deltagare skapar 

mening inom den, enligt resonemanget ovan, kan pepp förstås som ett tillstånd av gemensam 

mening. Bristande komplexitet och kontinuitet kan å andra sidan göra organisationen mindre 

meningsfull då de enskilda meningspositionerna betonas när samberoendet minskar. 

Ifrågasättande av organisationens mening, d.v.s. opepp, kan ha sin grund i att organisationen 

upplevs som mindre handlingskraftig i brist på enskilt meningsfulla aktiviteter. Opepp kan 

också grundas i att enskilt meningsfulla aktiviteter kan utföras på egen hand eller med de övriga 

som ”hakapåare” utan egna meningsskapanden i verksamheten. Även om opepp inte innebär att 

aktiviteterna helt upphör, kan det leda till att projektorganiseringen går trögt som en följd av 

meningsmotsättningar och variationer i deltagarnas engagemang. Denna studie har exempelvis 

visat att opepp i popband kan leda till svårigheter att ens organisera en träff. Med bristande 

gemensam mening kan träffar upplevas som poänglösa. 

Då aktivitetsnivån går ner efter intensiva perioder avtar peppen. Detta behöver dock inte betyda 

dålig stämning. Entusiasm kan dröja sig kvar i form av minnen som återkallar skapandet av 

gemensam mening. Efter en tid i skarven är det dock troligt att alltfler deltagare åter börjar 

tillskriva mening utefter nuvarande situation. Med teorin om meningsskapande formar handling 

tanken mer än det omvända. Detta innebär att om tankarna är att stilleståndet är en temporär vila 

efter den huvudsakliga komplexa och högaktiva verksamheten, begripliggörs verksamheten 

ändå till slut utifrån vad som görs, d.v.s. ingenting. Detta kan förstås som att verksamheten 

återskapas som icke-fungerande som en självuppfyllande profetia från rådande stillestånd. Låg 

aktivitet tenderar att återskapa låg aktivitet och en avsaknad av mening för organisationen. 

Variationer i enskilt meningsskapande kan dock medföra olika behov av aktivitetsvila och 

förmåga att återskapa mening ur minnen efter intensiva perioder. I denna studie visas hur 

popband efter komplex organisering kan beskriva stillestånd som ”utandning” från en enskild 

meningsposition och ”utmattning” från en annan. Den förre skapar kanske mer mening i den 

förestående basala organiseringen, än den senare som måhända ser stilleståndet som icke-

fungerande verksamhet och förestående organisering som en mödosam återuppbyggnad. 
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Teoretiska kunskapsbidrag 

Jag har i denna studie visat att verksamhet i mindre organisationer kan begripliggöras som en 

fusion av organiseringsprocesser och meningsprocesser. Mitt huvudsakliga bidrag till de 

teoribildningar som jag tagit stöd i är insikter om hur organiseringsprocesser och 

meningsprocesser kan länkas ihop av det jag valt att kalla kollektiva meningsprocesser. Dessa 

processer ter sig som rörelser mellan enskild och gemensam mening, vilka drivs av 

organiseringens komplexitetsnivå. Beträffande gemensam mening menar dock Weick (1995) att 

meningsskapande är en i grunden enskild funktion, om än socialt konstituerad. Han menar att 

upplevelse av delad mening snarare handlar om enskilt meningsskapande av delade upplevelser. 

Samsyn och delade värderingar är enskilda konstruktioner som inte sällan aktivt förvränger och 

anpassar de enskilda skillnaderna så att en upplevelse av enighet ska infinna sig (Weick 1995). 

Weick tycks inte vilja gå så långt som till en kollektiv dimension av meningsskapande. Han 

sätter istället tron på delad mening i organisationer i samband med den strävan efter konsensus i 

gruppsykologiska påtryckningsprocesser som har kallats groupthink (Janis 1982). Jag menar 

dock att resultaten i föreliggande studie öppnar för en meningsdimension som går att förstå på 

en kollektiv nivå utan den enskildes förvrängningar och förträngningar av faktiska skillnader. 

Genom komplex organisering krymper avstånden mellan olika enskilda meningspositioner. 

Denna kollektiva meningsprocess innebär att det enskilda meningsskapandet av ett 

sammanhängande och begripligt själv, alltmer ter sig som ett behov av fler själv att 

meningsskapa utifrån. Dessa själv finns representerade av andra deltagare i organisationen, 

vilka internaliseras till ett mer mångfasetterat och mindre sammanhållet själv. Vid stark 

gemensam mening kan rörelser ske mellan många eller alla olika meningspositioner varvid 

kollektivets alla själv har internaliserats och upplöst det sammanhållna självet. 

Självmedvetenheten i meningsskapandet har övergått i en medvetenhet om kollektivet, vilket 

innebär att meningsskapandet i första hand aktualiserar vad kollektivet blir i sammanhanget. 

Under dessa förutsättningar strävar meningsskapandet således efter att upprätthålla ett begripligt 

och sammanhållet kollektiv. Hur detta sedan kan begripas i termer av handlande, länkar dessa 

kollektiva meningsprocesser tillbaka till organiseringen. 

Czarniawska (2005) har här använts för en förståelse av hur handlandet i organisationer 

legitimeras av deltagarnas institutionella ordning av normer och ramar. Stark gemensam mening 

är inte bara meningsskapande kring ett sammanhållet och begripligt kollektiv, utan har givetvis 

också sin påverkan på varje deltagares institutionella ordning. Givet att meningsskapande kan 

revidera den institutionella ordningen och sätta nytt handlande i rörelse, kan gemensam mening 

leda till en större uppsättning föreskrivet handlande då fler av organisationens aktiviteter 

tillskrivs mening. På detta sätt revideras deltagarnas institutionella ordning i riktning mot att 

legitimera fler olika typer av handlanden. Detta banar väg för en hög aktivitetsnivå vilket 

upprätthåller ihållande komplexitet i organiseringen. Med Czarniawskas teori förstås denna nivå 

av organisering som starka kopplingar och stora strukturer i ett stabiliserat handlingsnät. 

Kopplingar i handlingsnätet skapar organisationen som aktör. Ett bidrag som här kan lämnas till 

denna organiseringsteori, är att detta aktörskap också kan te sig extra starkt under dessa 

gynnsamma förutsättningar. Organisationen blir således mer handlingskraftig och får en starkare 

ställning som en existerande enhet. Komplex organisering stärker alltså det som jag väljer att 

beskriva som organisationens ontologiska status. 
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Studiens teoretiska kunskapsbidrag kan sammanfattas med att komplex organisering kan leda 

till gemensam mening via kollektiva meningsprocesser, som i sin tur ligger till grund för 

reviderad institutionell ordning i riktning mot legitimering av fler olika typer av handlanden. 

Hög aktivitetsnivå upprätthåller komplexa projektstrukturer vilket stabiliserar handlingsnätet. 

Detta stärker organisationens aktörskap, vilket kan sägas ge organisationen en starkare 

ontologisk status för deltagarna. Aktörskapet är i enlighet med denna studies teoretiska ramverk, 

föremål för meningsskapande, vilket på kollektiv nivå kan etablera ett grundläggande samband 

mellan upplevelse av organisationens existens och skapandet av gemensam mening. Strävan 

efter gemensam mening i organisationer kan förstås som en strävan efter att förverkliga 

organisationen, vilket innebär ett meningsskapande där självet alltmer löses upp i kollektivet. I 

figur 9 nedan har modellen för studiens teoretiska ramverk utvecklats utifrån huvudresultaten 

och de teoretiska kunskapsbidragen. Den illustrerar hur popband och andra mindre 

organisationer kan förstås bli till som kollektiv i verksamhetens sammanlänkade organiserings- 

och meningsprocesser. 

 

 

 

 

 

Figur 9. Teoretisk modell för organisering av popband och andra mindre organisationer. 

Figuren ovan visar hur meningsprocesser ligger till grund för ett ständigt framförhandlande och 

reviderande av den institutionella ordningen och hur den i sin tur styr projektorganiseringen. 

Här avgörs vilka aktiviteter och projekt som är legitima för organisationen och hur de kan 

kopplas ihop. Legitima kopplingar skapar aktörer av både deltagare och organisationen som 

sådan. Den övre dubbelriktade pilen markerar att aktörskapen är föremål för enskilt 

meningsskapande. Meningsskapandet aktualiserar vem deltagaren vill bli och vad denne vill att 

organisationen ska bli, samt vilka aktiviteter som är meningsfulla för dessa tillblivelser. 

Utgångspunkten för detta meningsskapande är de enskilda meningspositionerna. I figuren 

framgår också hur kollektiva meningsprocesser kan leda till att den enskilda meningen alltmer 

utvidgas till gemensam mening. Denna process är driven av överlappning av meningspositioner 

genom komplexitet, enligt resonemanget ovan. I gemensam mening tillskrivs alla aktiviteter 

mening i stor utsträckning vilket också bidrar till ökad aktivitetsnivå genom vad som i denna 
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studie identifierats som pepp. Hög aktivitetsnivå stärker organisationens aktörskap vilket under 

förutsättning av gemensam mening tillskriver organisationen mening som handlingskraftig aktör 

och är därigenom i hög grad existerande. Detta illustreras av den nedre dubbelriktade pilen. 

Denna förståelsemodell av organisering i mindre organisationer medför exempelvis att 

gemensam mening som tar sig uttryck som bandpepp i bandverksamhet, kan förstås som att 

bandet i hög grad tillskrivs existens som en handlingskraftig aktör och kollektiv enhet, i vilken 

den bandpeppade bandmedlemmen lösts upp. Detta kan beskrivas som att bandaktiviteterna i 

större utsträckning utförs med tanke på bandet än med tanke på den enskilde bandmedlemmens 

preferenser. Detta ska dock inte misstas för att personliga preferenser överges eller förvrängs till 

förmån för kompromisser med kollektivet. Inom denna förståelsemodell innebär bandpeppen 

snarare att preferenserna förändras och utvidgas i gemensamt meningsskapande.  

Ny förståelse av bandorganisering 

Tre villkor för bandverksamhet har identifierats i tidigare forskning. Dessa är hängivenhet 

(Bennett 1980; Finnegan 1989/2007), kollektiv utveckling (Bennett 1980; Taylor 2003) och 

kontinuitet (Bennett 1980; Taylor 2003). Jag har argumenterat för att dessa tillstånd inte är 

statiska och att det behövs ett nytt, processbaserat synsätt för att skapa fördjupad förståelse om 

hur dessa tillstånd som villkorar bandverksamhet, blir till. Här ges en ny förståelse av hur dessa 

villkor är i tillblivelse utifrån den kunskap om och förståelse för organiseringsprocesser som 

utvecklats i denna studie. 

Hängivenhet åt bandet blir till i upplevelsen av att det i hög grad är existerande. Genom 

pågående kollektiva meningsprocesser kan bandet tillskrivas varierande gemensam mening. Vid 

låg aktivitet och bristande kontinuitet kan upplevelsen av bandets handlingskraft minska och 

upphöra. Bandet upphör således att existera och det finns ingenting att vara hängiven åt. Kvar 

finns endast enskilda bandmedlemmar, meningsprocesser och i bästa fall förhandling. Med ökad 

projektorganisering och komplexitet kan bandet återfå sin ontologiska status, d.v.s. existens 

genom den gemensamma mening som skapas. Komplexiteten kan skapa en upplevelse av att 

pågående aktiviteter också är kopplade till ett mer abstrakt mål bortom här och nu. Om visionen 

är att slå igenom kan den hängivenhet som skapas i gemensam mening innebära upplevelse av 

möjligheter. Bandet skapas som reell aktör med möjlighet att agera i riktning mot sina visioner, 

vilka de än är. Hängivenhet blir således till i det som kan kallas bandpepp, d.v.s. entusiasm för 

bandet (bandet finns) och engagemang för handlande (bandet kan agera). Givetvis kan 

engagemanget på enskild nivå också variera med faktorer som inte rör bandorganisering. Ingen 

komplexitet i världen kan återuppta ett tappat intresse. Men upplevelser av möjligheter som gör 

att hängivenhet åt bandet kan bli till, kan förstås vara villkorade av komplex organisering. 

Kollektiv utveckling kan förstås som att den enskildes utveckling sker i analogi med 

kollektivets. En specifik tolkning av vad som är föremål för denna utveckling är 

bandmedlemmarnas musikaliska skicklighet (jfr Bennett 1980). Kompisband antas inrymma 

större variation i skicklighet än organisatörsband. Om dessa variationer är för stora kan det bli 



 

 92 

ett hinder för bandverksamheten genom negativ påverkan på enskilda bandmedlemmars 

meningsskapande. Någon kan uppleva att kvaliteten blir eftersatt och att bandet får minskade 

möjligheter som följd. Sådana meningsmotsättningar kan leda till splittring genom avhopp eller 

att någon sparkas. I kompisband kan dock det konkurrerande kompiskollektivets gemensamma 

mening motverka denna splittring men då även motverka bandkollektivets kollektiva utveckling 

(jfr Fornäs et al. 1988). En mer allmän kollektiv utveckling förutsätter också att organiseringen 

hålls uppdaterad med alla bandaktiviteter som skapar mening. Detta innebär alltså ett 

accepterande av ständigt föränderliga enskilda meningsprocesser. Om enskilda medlemmar 

börjar tillskriva mening till nya typer av bandhandlande måste dessa med nödvändighet 

inkluderas i komplexiteten för att kollektiv utveckling ska bli till. Dessa nya influenser tas då 

upp i den gemensamma meningen och utvidgar bandets utbud av handling och mening.  

Kontinuitet som villkor för bandverksamhet är inte endast att betrakta som jämna mellanrum 

mellan aktiviteter, exempelvis livespelningar (jfr Bennett 1980). Om aktiviteterna utförs med 

för låg frekvens riskeras bandets ontologiska status, vilket enligt ovanstående resonemang 

motverkar hängivenhet och kollektiv utveckling. Kontinuitet förstås istället som hög 

aktivitetsnivå. Ihållande hög aktivitetsnivå skapas genom att komplex organisering kan leda till 

bandpepp som främjar aktivitet. Bandorganiseringen antas följa en organiseringscykel som låter 

påskina att verksamheten inte heller kan stanna i uppbyggd komplexitet i all evighet. Jag har 

ovan nämnt hur komplexitetens ingående projekt når sina inneboende målsättningar och hur 

ihållande hög aktivitetsnivå kan innebära trötthet och sociala slitningar. När bandorganiseringen 

tar paus och vilar, har bandet hamnat i en skarv inför ett nytt varv i cykeln. I skarven råder ett 

stillestånd som hotar bandets ontologiska status genom inaktivitet. Efter vila har således bandet 

anledning att återuppta basal organisering så fort som möjligt. På detta sätt kan kontinuitet i 

bandverksamhet sägas bli till i cykler med återkommande korta vilopauser efter ihållande 

komplexitet. Med kontinuitet i återuppbyggnaden hamnar bandet i ny komplexitet då cykeln har 

en strävan i den riktningen. Denna strävan är något starkare i organisatörsband än i kompisband.  

Praktiska implikationer för popband och andra mindre 

organisationer 

I inledningen konstaterades att organisering inte alltid blir som det är tänkt. Ett gap mellan tanke 

och handling kan leda till besvikelse och desillusionering. I popband märks detta gap i 

missvisande mentala bilder av vad som gynnar och hindrar deras organisering. Denna 

omedvetenhet etablerar rutinmässiga förklaringar till verksamhetens utfall som har mer 

mytologisk än praktisk grund. Med denna studie kan jag bidra till en medvetenhet som kan gå 

bortom myterna om popband och andra mindre organisationer. Beträffande vad en verksamhet 

sedan producerar och hur detta tas emot av omvärlden har dock denna studie inte mycket hjälp 

att komma med. I popband gäller detta musikskapande och popkulturella aspekter som fallit 

utanför studiens avgränsningar. För att slå igenom och skapa en kommersiell karriär kan dock 

en välfungerande organisering av verksamheten vara avgörande. Detta aktualiseras särskilt av 

att förmågan till att vara självorganiserande har fått en ökad betydelse i en musikindustri i 
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förändring. Nedan ges några förslag på hur popband och andra mindre organisationer aktivt kan 

verka för lyckad organisering i form av engagemang och hög aktivitetsnivå och motverka 

osämja och splittring. Först ges tre förslag att sträva mot varpå de fyra missvisande strategierna 

som identifierades i inledningen ges ny förståelse utifrån vad som med fördel kan undvikas. 

 Sträva efter komplexitet genom att involvera alla deltagares mest meningsfulla projekt i 

varandra 

Trots att mindre organisationer vanligen är tillsynes homogena finns det anledning att utgå ifrån 

att deltagarna skapar olika mening i verksamhetens projekt. Det pratas ofta fram en 

meningshierarki, d.v.s. vilka projekt som är mer meningsfulla än andra för verksamheten. I 

popband kan projekt som är utåtriktade, t.ex. livespelningar och skivsläpp pratas fram som mer 

meningsfulla än repningar och andra interna aktiviteter. Det är dock troligt att en sådan 

meningshierarki inte delas av alla deltagare vilket riskerar att leda till ensidig initiering av 

projekt som endast vissa skapar mest mening i. Att under längre tid göra avkall på sina mest 

meningsfulla aktiviteter kan göra att deltagare tappar engagemang. Då mindre organisationer är 

beroende av alla deltagares engagemang för att lyckas, d.v.s. ha en ihållande hög aktivitetsnivå 

och pepp för organisationen, d.v.s. upplevelser av möjligheter att agera, har de anledning att 

vara öppna för varandras mest meningsfulla projekt. Deltagare kan aktivt bidra till projekt de 

finner mindre meningsfulla i vetskap om att de är meningsfulla för andra. Deltagare kan istället 

se till hur sådana projekt kan kopplas ihop med projekt som är mer meningsfulla för denne själv. 

Deltagarna kan underlätta för och delta i varandras projektinitiering och fråga sig hur de kan 

kopplas ihop med det jag helst vill göra, eller hur det jag helst vill göra kan bidra i detta projekt. 

Att organisera komplext innebär att organisationens pågående projekt hänger ihop i stor 

utsträckning. Oavsett om organisationen är liten, som t.ex. popband med en handfull deltagare, 

har den anledning att initiera flera projekt som löper parallellt och omlott. Att endast ha ett 

projekt igång åt gången innebär i princip att projektet syftar till att träffas och när deltagarna väl 

träffas initieras inget annat än deras nästa träff. Denna låga komplexitetsnivå återfinns hos 

popband som bara träffas och repar på låtar de redan kan utan vidare syfte med repningarna. 

Även grupper som träffas och utövar någon motionsaktivitet tillsammans kan befinna sig på 

denna basala nivå. I dessa fall ges organisationen en svag ställning som kollektiv och varje 

deltagare är mest inriktad på sin enskilda mening i aktiviteterna. Den gemensamma mening som 

kan skapas under dessa omständigheter är ett eventuellt kompiskollektiv som upprätthålls 

genom träffarna. Men den låga komplexitetsnivån skapar ingen pepp för organisationen som 

sådan. Organisationens existens svävar i dessa fall mellan en sporadisk tillblivelse just under 

träffarna och att knappt finnas alls. 

När träffarna blir delar av projekt som inte är träffarna i sig själva ökar komplexiteten. Men 

detta förutsätter också att dessa projekt ligger inom organisationen. Personliga projekt utanför 

organisationen kan exempelvis vara att motionen syftar till en bra tid på ett löparlopp som 

bokats in för egen del eller att repningarna syftar till att träna en gitarrteknik som ska användas i 

ett annat sammanhang. Men om ambitionen är att stärka engagemanget för kollektivet är det 

viktigt att skilja på organisationens och personens projekt. För att exempelvis stärka en 

motionsinnebandygrupp som organisation genom komplexitet har de anledning att boka in 

matcher mot andra grupper eller anmäla sig till en liga eller turnering. De kan då bli till som ett 

lag. Föreningar har anledning att anordna fester eller andra typer av event utöver sina möten och 

löpande rutinarbeten. Poängen är att initiera fler olika parallella projekt som är beroende av 

varandra på olika nivåer. Om några i en förening driver en gårdsfest och andra en utredning om 
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takrenovering så kan de kopplas ihop. Kanske kan renoveringsplanerna presenteras och 

diskuteras under festens uppsluppna former och festens överskott kan gå till finansieringen av 

renoveringen. Deltagarna blir peppade på organisationen då deras mest meningsfulla projekt 

inom den blir delar av varandra vilket synliggör deltagarnas samberoende. 

Vissa aktiviteter i mindre organisationer utgörs av rutinarbete. Detta kan exempelvis vara 

bokföring, städning av lokaler, inköp etc. För att denna typ av projekt ska involveras i 

komplexitet är det viktigt att dess utförare uppmärksammar sig och andra på hur 

rutinaktiviteterna kan kopplas till övriga projekt. Löpande rapportering på möten och att aktivt 

hjälpas åt med och rotera på rutinuppgifter kan vara ett sätt att hindra att de blir isolerade och 

upplevs poänglösa. I popband kan organisatoriskt-administrativa uppgifter ses som rutinarbete. 

Det kan vara ifyllandet av studiecirkellistor, betalning av hyror och räkningar, administration av 

företag och hemsida, externa kontakter, bokningar etc. Finns det ingen i bandet som skapar 

mening i dessa typer av aktiviteter har band anledning att överväga att ta in utomstående hjälp 

om uppgifterna anses nödvändiga. Möjligheterna för att anlita utomstående arbetskraft är ibland 

begränsade av ekonomiska och/eller ideologiska skäl i mindre organisationer. Men underskattas 

behovet av deltagarnas enskilda meningsskapande riskeras också engagemanget. Popband kan 

anlita utomstående hjälp i form av en manager. Denna får funktionen av en utvecklare för 

bandets kommersiella karriär. Möjligheterna för utveckling skapas främst av att utvecklaren kan 

ta uppgifter som upplevs mindre meningsfulla från bandet som då kan stärka sitt engagemang. 

 Sträva efter att schemalägga träffar 

Det mest basala i mindre organisationer är att träffas regelbundet. Det finns framförallt två 

fördelar med att utveckla ett accepterat och någorlunda oföränderligt schema för sina träffar. För 

det första kan organisering av träffar vara ett mödosamt arbete. Om det ska ske gång för gång 

går mycket ork åt till detta istället för till övrig meningsfull verksamhet. För det andra genererar 

ett fastlagt schema en mental bild av en längre sammanhängande struktur som kan ge 

organisationen en starkare ställning. Deltagare kan se att det finns en verksamhet i framtiden 

och på så vis tillskriva organisationen en starkare existens. Stark ställning för kollektivet ger 

också engagemang för det, d.v.s. pepp. 

Förutom de basala återkommande träffarna innehåller mindre organisationers verksamhet också 

andra enskilda och kollektiva aktiviteter. Den totala aktivitetsnivån varierar i cykler vilket gör 

att det finns både toppar och dalar. Efter en period av intensiv aktivitet kommer verksamheten 

att behöva en vila. Under en sådan paus är det viktigt att inte underskatta vikten av de basala 

träffarna. Om verksamheten stannar av en kortare period för återhämtning är det inget konstigt 

med det, men om det dröjer för länge innan schemat för träffar börjar gälla igen riskeras 

organisationens starka ställning och det engagemang som intensiteten byggt upp. I popband som 

haft intensiva perioder av skivreleaser och turnéer, kan detta innebära att det blir viktigt att inte 

pausa för länge innan ett repschema åter börjar följas. 

 Sträva efter att sätta multipla deadlines 

Inbokade tider och datum för när olika uppgifter ska vara gjorda och aktiviteter ska genomföras 

kan skapa en upplevelse av att verksamheten hela tiden är delar av något större och framtida, 

d.v.s. det ökar komplexiteten. Genom fler deadlines som är beroende av varandra blir också 

olika typer av aktiviteter beroende av varandra. Bilden av verksamheten kan växa fram som en 

sammanhängande meningsfull helhet. I popband kan detta innebära att ha inbokade gigdatum att 

jobba emot under de schemalagda repningarna. Det kan även handla om deadlines för 
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låtkomposition för att hinna i tid till det bokade datumet i studion som måste hinna generera 

inspelat material i tid för masteringen, som ska vara klar inför den inbokade skivupptryckningen 

som ska kunna leverera den färdiga produkten till releasespelningen, som planeras under 

bandmöten som löper parallellt med de regelbundna repningarna där repertoaren för den 

kommande inbokade turnén repeteras.  

I inledningen identifierade jag fyra strategier för bandorganisering som jag upplevt som 

missvisande och tecken på en omedvetenhet om vad i den egna verksamheten som har verklig 

betydelse för organiseringens utfall. Jag vill här undersöka och omformulera dessa strategier till 

förslag på vad som med fördel kan undvikas utifrån insikter från föreliggande studie. Denna 

förståelse sätter jag i relation till popband och mindre organisationer där jag också knyter an till 

varför kunskaper om organisering inom det ideella även kan bidra till utveckling inom 

arbetslivet.  

 Undvik enväldigt ledarskap 

Vissa deltagare tar mer initiativ eller har starkare genomslag under förhandling än andra. Vissa 

har kanske lättare för att överblicka verksamheten och se hur olika projekt kan kombineras för 

att nå önskade resultat. Ledarskap i mindre organisationer är därför ofta något som utvecklas av 

sig självt, särskilt i ideellt baserade verksamheter som popband. Om ledarskapet innebär att de 

som inte befinner sig i ledarskap tonar ned sina egna önskningar och initiativ till förmån för 

ledarskapets, finns det en risk att det blir enväldigt. Verksamheten kommer att präglas av den 

eller de fåtal som får sätta agendan. Detta innebär att verksamheten aldrig kan bli större än vad 

dessa fåtal finner meningsfullt. Aktiviteter som övriga deltagare skulle tycka vore meningsfulla 

kan komma att hindras eller tystas ner. Konsekvenserna av detta kan bli att den kollektiva 

utvecklingen motverkas och deltagare tappar engagemanget. Detta gäller även för de som 

befinner sig i ledarskapet. Utan kollektiv utveckling kan ledarskapet bli ensamt och hopplöst. 

Riskerna med enväldigt ledarskap är störst i organisatörsorganisationer där ledarskapet vanligen 

är tydligare än i kompisorganisationer. För att motverka detta har deltagare som befinner sig i 

ledarskap anledning att inte ta initiativ till aktiviteter som andra egentligen är bättre på eller 

brinner mer för. Detta kan beskrivas som att aktivt dela med sig av ledarskapet. I ett popband 

har exempelvis en bandmedlem i ledarskap kanske en mental helhetsbild av image, sound, 

publik och karriär och ett stort antal nödvändiga aktiviteter i relation till detta. Risken finns att 

bandmedlemmen börjar ta initiativ till aktiviteter som denne egentligen inte finner meningsfulla 

och som måhända gör sig bäst av andra bandmedlemmar. Övriga medlemmar kan passiviseras 

av detta vilket i sin tur kan leda till ökad ensamhet och hopplöshet för medlemmen i ledarskap 

som rimligen inte kan ta initiativ till och utföra alla aktiviteter själv. Dessutom minskar dennes 

engagemang av att utföra aktiviteter som inte upplevs meningsfulla. För att motverka ett sådant 

enväldigt ledarskap är det viktigt att deltagare utanför ledarskapet inte ger bort företrädesrätt i 

förhandling och initiativ för sådant som är meningsfullt för egen del.  

Av ovanstående skäl har även mindre organisationern inom arbetslivet anledning att undvika 

enväldigt ledarskap. Detta går i linje med samtidens utveckling mot ett post-industriellt arbetsliv 

som alltmer eftersträvar självorganisering. Backström et al. (2011) menar att denna utveckling 

innebär att engagemang inför arbetsuppgifterna förväntas komma inifrån medarbetarna själva, 

vilka också ställer högre krav på autonomi och distribuerat ledarskap. Chefer blir 

grupprocessledare med uppgift att skapa förutsättningar för kommunikation och interaktion 

(Backström et al. 2011). Dessa chefer kan medvetandegöra sig om betydelsen av kollektiv 
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utveckling och av att mening skapas för varje enskild deltagare. Chefer kan betrakta sig själva 

som en anlitad manager som tar icke-meningsfulla uppgifter från deltagarna och bevakar att de 

skapar mening. 

 Undvik konkurrerande kompiskollektiv 

Vänskap och kompisar är bra. Mindre organisationer är dock en social form som skiljer sig ifrån 

kompisgäng. Denna skillnad utgörs främst av att organisationen har en gemensam uppgift. 

Skillnaden gör att de olika formerna ofta kan uppfattas som möjliga att kombinera – 

organisationen för ”det nyttiga” och umgänget för ”välbefinnandet”. Problemet är att de också 

har något gemensamt – de är kollektiv. Deltagarna strävar efter en upplevelse av att kollektiv 

existerar som en egen enhet. Detta kräver deltagande och aktivitet i aktuellt kollektivs 

verksamhet. Problemet i exempelvis ett kompisband, kan vara att det inrymmer både en strävan 

efter ett bandkollektiv och ett kompiskollektiv. Detta kan beskrivas som att verksamheten har en 

verksamhet inom sig. Dessa kollektiv kan komma att konkurrera med varandra då de ställer 

olika krav på deltagarna för att existera. Ett exempel på detta kan vara att bandkollektivet kräver 

att en bandmedlem slutar för att kollektivet ska stärkas och bli handlingskraftigt. Detta kan vara 

otänkbart för existensen av kompiskollektivet. I kompisorganisationer överlag tenderar 

kompiskollektivet att ha en stark ställning och kan i värsta fall hindra tillblivelsen av 

organisationskollektivet och därmed verksamheten. 

Kompisorganisationer har därför anledning att aktivt verka för att kompisverksamheten och 

organisationsverksamheten blir åtskilda och om möjligt helt avskiljda från varandra. Detta kan 

exempelvis göras genom att aktivt begränsa kompiskollektivets möjliga forum inom 

organisationsverksamheten. Det kan även göras genom att identifiera deltagare som bidrar till 

att organisationsverksamheten hindras och be dem lämna organisationen. Givetvis måste 

kompiskollektivet i det fallet ta ställning till sina umgängesformer och kanske hitta nya forum. 

Troligtvis är kompiskollektivet tillräckligt starkt för att fortsätta finnas i nya former. Att renodla 

organisationsverksamheten på detta sätt kan sägas verka för ”professionalism”. Detta innebär 

dock inte att deltagarna inte får ha trevligt med varandra. Tvärtom kan existensen av ett starkt 

kollektiv skapa varma sociala relationer. Dessa blir dock vanligen kopplade till verksamheten 

och kan tänkas ha svårt att existera i andra sammanhang. 

 Undvik delegering och tilldelning av ansvarsområden 

En vanligt förekommande strategi för att samordna verksamhet är uppdelning av uppgifter och 

ansvarsområden mellan deltagarna. Detta bygger på en rationell tanke om effektiva sätt för 

organisationen att få sina uppgifter gjorda på. Problemet är dock att det vanligen visar sig att 

utdelade uppgifter och ansvarområden efterhand blir utförda i allt mindre utsträckning, vilket 

kan skapa besvikelse och misstro till organisationens handlingskraft. Detta gäller främst i ideellt 

baserade organisationer där deltagarna saknar formellt ansvar, t.ex. popband. 

Det finns främst två anledningar till att denna strategi sällan fungerar. Den första är att 

uppgifterna som delas ut ofta innebär aktiviteter som upplevs mindre meningsfulla för 

deltagarna. Verksamheten har vanligen sina givna aktiviteter där deltagarna redan har funnit vad 

de skapar mest mening i. En situation där deltagarna behöver förhandla om vem som ska ha 

vilket ansvar tyder på att det gäller uppgifter som ”blivit över”, eller ännu troligare – är 

påbjudna av en eller ett fåtal deltagare som befinner sig i ledarskap. Aktiviteter som utförs utan 

att upplevas som meningsfulla leder antingen till att aktiviteten slutar utföras eller till att 

engagemanget minskar. I ideella organisationer händer företrädesvis det förra och inom 
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arbetslivet det senare. Den andra anledningen är att det som deltagare skapar enskild mening i är 

föränderligt. Ett tilldelat ansvarsområde kan upplevas meningsfullt till en början för att sedan bli 

jobbigt, tråkigt eller poänglöst. En deltagare kan få svårt att släppa ett ansvarsområde, speciellt 

om det innebär aktiviteter som uppfattas som nödvändiga men som ingen av de övriga 

deltagarna skapar någon mening i för egen del. 

Uppgifter och ansvarsområden som en deltagare själv har tagit sig an utgör dock ett undantag. I 

det fallet bygger engagemanget inte på rationalitet utan på att uppgiften upplevs som 

meningsfull. Men i de fall ett ansvar har blivit tilldelat eller valts utefter andra anledningar än att 

de upplevs meningsfulla, är det troligt att det inte kommer att fungera särskilt bra. Ideellt 

baserade organisationer, som t.ex. popband har därför anledning att sålla bland sina aktiviteter 

och leja bort eller rotera på nödvändiga uppgifter som inte upplevs som meningsfulla att utföra. 

Om deltagare ska ha ansvarsområden kan de med fördel få växa fram av sig själva. 

Ansvar för uppgifter i ideella sammanhang är något som är förbundet med vad som är 

meningsfullt. Detta skiljer sig från arbetslivet där utförandet av uppgifter tillskrivs större 

konsekvenser och därför säkras genom att någon utkrävs formellt ansvar för dem, vanligen en 

chef. Delegering och tilldelande av ansvarsområden kan likväl leda till att medarbetarna inom 

arbetslivet utför aktiviteter som upplevs mindre meningsfulla med minskat engagemang till 

följd. Om mindre organisationer inom det post-industriella arbetslivet strävar efter engagemang 

har de anledning att verka för tillskrivande av mening i arbetsuppgifterna. Ett sätt att göra 

arbetsuppgifter meningsfulla inom arbetslivet är att göra medarbetare formellt ansvariga för 

dem. I mindre arbetsgrupper som delar lika på chefsansvar har Döös, Wilhelmson och 

Backström (2010) funnit att uppdelning i ansvarsområden och uppgifter sällan är någon 

framgångsfaktor. Uppdelning och delegering har istället visat sig leda till olikheter i tänkandet 

som fått negativa konsekvenser för verksamheten (Döös, Wilhelmson & Backström 2010). 

Istället för delegering och ansvarsområden har arbetslivet anledning att i större utsträckning dela 

det formella ansvaret för att uppgifter ska utföras utefter enskilt meningsskapande.  

 Undvik strävan efter en gemensam syn på verksamheten 

Det kan vara lockande att tro att en välfungerande mindre organisation kräver att alla deltagare 

har en identisk mental bild av verksamheten. Detta bygger på en uppfattning om att samordning 

med någon i en gemensam aktivitet kräver att denne tänker likadant. Detta är en 

missuppfattning. Alla deltagare har sin bild av verksamheten, d.v.s. vad som ges mening i den. 

Detta gäller särskilt i kompisorganisationer där kompisskapet vanligen gått före 

verksamhetsintressen vid bildandet. I dessa typer av organisationer finns dessutom en 

konkurrerande bild av verksamheten som ett kompiskollektiv. Att aktivt sträva efter en 

gemensam syn innebär vanligen att det är en eller ett fåtal som strävar efter att få sin 

verksamhetssyn till att bli den dominerande. Detta kan tyda på en oro för att alla deltagare inte 

ska vilja samma saker med verksamheten. Det vittnar också om att den bild som försöker bli 

den dominerande gör anspråk på att veta vad som är bäst för organisationen. Risken är att andra 

deltagare blir tystade och undviker initiativ av oro för att göra fel. Detta begränsar 

verksamhetens möjligheter för kollektiv utveckling enligt tidigare resonemang. 

Att undvika strävan efter en gemensam syn på verksamheten innebär inte att strategier och 

handlingsplaner inte ska förhandlas. Tvärtom handlar organisering om ett ständigt förhandlande. 

Däremot finns det ingen poäng med att sträva efter att tro att deltagarna ska få samma bild av 

verksamheten efter att dess genomförande har förhandlats fram. Förvisso kan deltagarna tänkas 
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komma någorlunda nära varandra men den enda helt gemensamma verksamhetsbilden som kan 

skapas är ett erkännande av kollektivets existens. Denna bild är också den viktigaste. I övrigt 

har deltagarna anledning att öppet erkänna allas varierande bilder och olika meningsfulla 

aktiviteter. Genom ett sådant erkännande kan också andras mest meningsfulla aktiviteter bli 

meningsfulla för en själv som en del av verksamheten. I popband kan det tänkas innebära olika 

bilder av verksamheten beroende på om en bandmedlem exempelvis ser sig själv som Artist, 

Bandmusiker eller Popentreprenör. Det kan även tänkas finnas skillnader i synen på musikalisk 

inriktning, genretillhörighet och image, även fast dessa kan antas vara mindre då band ofta 

bildas utifrån gemensamma musikaliska preferenser. 

Inom arbetslivet har tron på att det går att höja arbetsmoralen genom gemensamma visioner och 

målbilder länge varit etablerad. Med en vridning mot de post-industriella idealen kommer dock 

en insikt om att dessa bilder inte så lätt låter sig anammas av medarbetarna. För att 

organisationer ska vara handlingskraftiga och nå önskvärda resultat krävs mer än abstrakta 

målbilder och värdeord. Ett personligt engagemang är viktigare än att alla nödvändigtvis måste 

dra åt samma håll. Detta kan skapas genom en strategi för ömsesidigt erkännande som kan 

kallas dialog. Wilhelmsson och Döös (2002) menar att en dialog utgår från att deltagarna 

betraktar varandra jämbördigt, att allas erfarenheter är värdefulla och att reflektion och samtal 

kan leda till ny förståelse som ingen av deltagarna hade fått på egen hand. Författarna menar 

vidare att s.k. dialogkompetens innebär förmåga att avstå både från att dominera och att vara 

passiv, lyssna till andra utan motstånd och vara beredd att förändra sina egna uppfattningar 

(Wilhelmsson & Döös 2002). Mindre organisationer har således anledning att sträva efter att 

utveckla dialogkompetens istället för gemensamma verksamhetsbilder. Genom att andras 

erfarenheter blir meningsfulla för en själv, skapas möjligheter för erkännande av kollektivet och 

därmed meningsfulla sammanhang som kan bygga ansvar och engagemang. 

Förslag till vidare forskning 

De slutsatser som i denna studie har dragits om organiseringsprocesser i mindre organisationer 

är baserade på en fallstudie. Fallstudier har en inbyggd begränsning i hurpass stora 

generaliseringar som kan göras utifrån dem. Därför är det på sin plats att fler fall av mindre 

organisationer studeras utifrån ett processbaserat och organisatoriskt perspektiv. Detta skulle 

kunna pröva de kunskaper som framkommit i denna studie samt ytterligare utveckla förståelsen 

av projektorganisering och komplexitet. En sådan studie kan med fördel bestå av fall av ideellt  

och arbetslivsbaserade, både kompis- och organisatörsorganisationer. Empiri från dessa fyra fall 

skulle kunna utveckla de hypotetiska jämförelser mellan olika organisationsformers villkor som 

gjorts i denna studie. 

För att kasta ytterligare ljus över organiseringens villkor och specifikt i popband, föreligger 

behov av mer kunskap kring nedläggningar. Med mer kunskap om vad som händer vid 

nedläggningar och vad som leder fram till dem kan en ökad förståelse för organiseringens 

villkor etableras. En sådan studie skulle kunna designas som en ex post facto-studie, d.v.s. en 

retrospektiv studie där en redan inträffad händelse utreds (se vidare Cohen et al. 2011). 
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Forskningsfrågor kan ställas om hur komplexitet och mening kan kopplas till de faktorer som 

upplevs ligga bakom nedläggningen. 

Även kvasiexperimentella interventionsstudier skulle vara intressanta för att testa de kunskaper 

om organiseringsprocesser som föreliggande studie har utvecklat. Sådana kan hämta inspiration 

i organisationspedagogisk forskning i stil med Granberg och Ohlsson (2011) där ett eller flera 

band kan få genomgå organisering av komplexa projekt med forskaren som stöd och observatör. 

Detta skulle kunna ingå som ett organisationsutvecklande projekt för band inom folkbildningen.  

Avslutning 

Jag har genom denna studie etablerat en insikt om att det är viktigare att göra, än att göra rätt. 

Mindre organisationer styrs i stor utsträckning av människors uppfattningar om vad som är det 

rätta att göra och hur det ska göras. Detta skapar en avvaktande oro för att göra fel. Deltagare 

avvaktar en gemensam handlingsstrategi. Men det är i görandet allt sker, ingenting finns 

dessförinnan. Gjort görande blir ändå en del av verksamheten oavsett vilka förutfattade 

meningar som funnits om det. Meningsskapande har förmågan att hela tiden ändra 

verksamhetsbilder så att gjort görande ska passa in. Det finns alltså ingen anledning att avvakta. 

Mängden görande är viktigare än sortens görande. Att alla gör något är också viktigare än att 

någon gör allt. Verksamhetens kvalitet kommer ur deltagandets kvantitet och vad kvaliteten blir, 

är ständigt under förändring. Med Czarniawska (2005) kan jag därför konstatera att ingen 

organisation är färdigorganiserad. 
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Övriga källor 

Chattobservation (172 dagar) 

Informell korrespondens (samtal, e-post och SMS med bandmedlemmar, mest med Elias) 

Observation (en spelning, två repningar, ett möte) 

Popbandet på Internet (hemsida, intervju, recensioner, Spotify, YouTube, Facebook) 

Press-kit (pressfoton och ”säljtext”) 

Reflektionsmöte (Stimulated recall) 

Telefonintervju (med Elias) 
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Bilagor 

Bilaga 1: Brev till bandet 

Förfrågan om deltagande i ett forskningsprojekt för en masteruppsats 

 

Hej XXXX! 

Vill ni som band delta i ett forskningsprojekt? Den övergripande tanken och syftet med studien 

är att synliggöra spelandet i band, hur det går till och hur man som bandmedlem tänker kring det 

etc. Jag studerar inom ämnet Pedagogik på Stockholms universitet och intresserar mig särskilt 

för mänskligt samspel och grupprocesser. Det som gör bandspelande extra intressant för mig är 

delvis att jag har egen erfarenhet av det, men även för att det finns många band i vårt land men 

väldigt lite vetenskaplig förståelse kring hur det går till. 

Jag söker ett band som skulle tycka det vore skoj, intressant och kanske lite spännande att delta i 

denna studie under XXXX 2013 och jag har hittat till er främst via att jag känner XXXX. 

Studien är tänkt att hålla på i ca 3 månader och baseras på ett antal kontinuerliga tillfällen då jag 

kan få möjlighet att ställa frågor eller bara hänga med och observera. Jag tänker mig att det kan 

handla om repningar, bandmöten, spelningar etc., men givetvis med ert samtycke och när det 

passar. Allt material jag använder måste godkännas av er och självklart kommer rapporteringen 

av studien följa vetenskapsetiska riktlinjer om anonymitet, om ni inte önskar annat.  

Tanken är att jag som forskare mot slutet av projektet även kommer att kunna delge er vad jag 

uppfattat under resans gång, vilket kan ge er möjlighet till reflektion och utvärdering om ni så 

vill. Jag har inga som helst ambitioner att fälla värderingar eller omdömen, utan min inställning 

kommer handla om att så objektivt som möjligt återge den bild av bandspelarverksamheten som 

jag fått. 

Om ni tycker detta låter intressant så skulle vi kunna ses för ett möte där jag kan berätta mer om 

hur jag har tänkt och där ni kan ställa frågor. Utifrån det kan ni sedan bestämma om ni vill delta 

och på vilka premisser m.m. Er medverkan skulle innebära en stor hjälp för mig, men även 

kunna bidra med kunskap kring band och mänskligt samspel.  

 

O.S.A. om möjligt senast XXXX. 

 

Bästa hälsningar 

Tobias Malm 

 

tobias-malm@XXXX 

07X-XXXXXXX 
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Bilaga 2: Intervjuguide telefonintervju 

ÅLDER PÅ MEDLEMMARNA.  

Om bandet. Hur och när startade bandet? Av vilka? Varför? Hur hittade varandra? 

Musikalisk bakgrund – andra band? Utbildning? Hur länge spelat? 

Varför är ni i denna replokal? Hur hittade ni den? 

REPSCHEMAT: Hur och när bestämdes det.  

Hur kommer text/musik till? 

Hur många spelningar gjorts? Mest de spelat för? XXXX 200:e spelningen? 

Hur går inspelning till? Hur många har XXXX involverat på [digitalsingeln]? 

Hur går det till att anordna spelningar? Ofta uppringda?  

Radio-spelningar? Berätta! XXXX, vem är det? 
"XXXX" för giget? Är det sådana gager XXXX får? 

Vilka har körkort? 

Nån yttre person involverad i bandet och vad är syftet med det isf? 

Varför vill XXXX lösa upp samarbetet med [distributionbolag]? Företaget? 

Utåtriktat arbete, vem och varför? Ser att fler skrivit på hemsidan – nån spec tanke med det? 

XXXX nämnde ”kapellmästarroll” en gång. Är det nån speciell som leder repen? 

Brukar detta vara XXXX? 

Olika uttalade roller? XXXX ABF-listor? XXXX nån speciell kontakt med hyrbilar? 

XXXX nätet? 

XXXX som sköter fakturering? Tillgång till bandets konto? 

XXXX uppmanar XXXX att ta direktkontakt med hans mamma? De nära vänner? 

-låtlista spikad på repet? XXXX bara renskriver och postar? XXXX också ibland? 

Har de en färdig rider på mailen, en standard? Vad står det på den? 

Om chatten. Varför tre trådar? Nån speciell ordning för det? Det som är tänkt? 

De messar mkt med varandra också? Hela radiogrejen verkar ha tagits på sms? 

XXXX nämner "imessagetråden" - en till chatt på Iphone! Motsv SMS? 

Har de bandpengar lite utspritt bland sig? 

Vad betyder ”[UTTRYCK]”?  

Bilaga 3: Intervjuguide reflektionsmöte 

Följt er lite på avstånd under en längre tid, mest via chatten. Hur har ni upplevt det? 

 

Jag har försökt bilda mig en uppfattning om bandets verksamhet. Jag har försökt 

kartlägga hur er bandverksamhet sett ut och jag har uppfattat fyra olika perioder. Idag 

tänkte jag höra efter med er hur ni själva tänker kring detta. 

 

Presentera VP1: [VP=Verksamhetsperiod]datum, events inplottat. Planerade 

rep/inställda rep. Plus ev. tejpa upp. 

Presentera VP2: datum, events inplottat. Planerade rep/inställda rep. Plus ev. tejpa upp. 
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Presentera VP3: datum, events inplottat. Planerade rep/inställda rep. Det här mötet var 

jag ju på också. Kan ni återkalla vad det handlade/vad ni kom fram till? Plus ev. tejpa 

upp. 

Presentera VP4: datum, events inplottat. Planerade rep/inställda rep. Plus ev. tejpa upp. 

[Vid tiden för reflektionsmötet hade ännu inte undersökningsperioden delats in i fem 

Verksamhetsperioder. Detta gjordes senare genom att VP4 delades upp i två perioder] 

 

Hur stämmer denna indelning av perioder med er uppfattning/hade ni gjort på något 

annat sätt, isf hur? Om ni skulle benämna perioderna, hur? 

 

Ev. presentera nåt från chatten, t.ex. antal inlägg i snitt per dag under de olika 

perioderna. Mina benämningar på perioderna. 

 

Jag har funderat lite över ordet ”bandpepp” -> fokusgrupp, om ni kan diskutera det 

sinsemellan, vad det betyder för er. Ni får gärna dra paralleller till perioderna också! 

 

Övriga frågor. Någonting inom de teman vi snackat om som vi missat, nån som vill 

fylla i nåt? Antal spelningar? 

Bilaga 4: SMS till bandet 

Tjena boys (XXXX)! Tobbe med sin bandstudie här :) Hoppas att det är bra med er! Min studie 

är ju inriktad på hur bandspelande funkar och jag skulle gärna vilja hänga med några gånger och 

observera era träffar i bandet och så! Möten är såklart extra intressant, men även rep skulle vara 

skoj att få ta del av lite mer än det jag hann uppfatta tidigare i XXXX när vi sågs en sväng. 

Messar var och en av er för att kolla om det känns ok och om att jag isf tänkte hänga på imorrn 

om det funkar! Kommer vara passiv och bara kika och ev anteckna lite för att få hum om hur det 

hela går till! Eventuellt använt material sen är givetvis helt avkodat och anonymt och kan såklart 

endast användas i sitt vetenskapliga syfte. Är supertacksam om detta kan funka (eller om det 

kanske passar bättre en annan gång eller så)! Hälsn/Tobbe 

Bilaga 5: SMS till bandet 

XXXX! Skulle jättegärna vilja låna er för en gruppintervju nu XXXX XX/X om det funkar! Jag 

tänkte ta med mig lite av vad jag sett i min studie och höra vad ni har för tankar och 

kommentarer kring det! Kanske kan ta runt 45min och kombas med nån reppaus/fika el. likn? 

Vi kan givetvis ta det nån annan dag om det funkar bättre, annars föreslå gärna tid för mig att 

komma! /Tobbe ps.spelar in intervjun så att jag minns vad som sagts sen. Hoppas det är ok! 
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Bilaga 6: Bandhandlande, projekt och verksamhetsperioder 

I denna översikt över undersökningsperioden är allt identifierat bandhandlande angivet utefter 

vilken dag det utförts på. Bandhandlandena är chattande, repande, giggande, ha möte, extern 

kontakt, enskilt skapande, logistik, PR och släpp. Dessa är identifierade utifrån vilket eller vilka 

projekt de är knutna till. Visst bandhandlande är inte knutet till något projekt och är då placerat 

utanför projektrutorna, d.v.s. mot den helt vita bakgrunden i översikten. Annat bandhandlande 

är knutet till fler projekt. Detta gäller främst chattande och repande. 
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