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Abstract
The art of keeping together. On learning and organizing in rock bands

Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its 
members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are 
particularly difficult to organize. Bands face a range of challenges in keeping together and developing as a group.

The aim of this doctoral thesis is to develop knowledge on rock band formation and development over time. Based in 
the discipline of education, the thesis mainly contributes to the fields of organization studies, social theories of learning, 
and music and cultural life research.

The thesis uses the theory of situated learning to explore rock band formation and development. The methodology is 
qualitative and ethnographic, and the research design builds on three studies: an interview study with three rock bands and 
two case studies. All five bands are Swedish and have found different degrees of success and popularity.

The thesis investigates band activities and courses of events, band members’ identities, and challenges faced. The 
findings indicate that a rock band’s activities shift between a production mode – i.e. highly productive times associated with 
public performances, record releases and marketing, and behind the scenes processes of creating, recording and planning 
– and a contrasting less active hibernation mode without bigger public projects or goals. The amount of time spent in 
production mode depends on the band’s degree of “membership” in the music industry. Moreover, a band member forms 
and actualizes identities of colleague, creator, entrepreneur, friend, hobbyist and professional, in differing combinations, 
situations and modes. Furthermore, the members’ most significant challenges relate to identity dilemmas.

Based on these findings, the thesis formulates a model for a rock band’s learning trajectory and argues that a band may 
develop as it approaches, or becomes a more central member in, the music industry. This development demands increased 
public success and organizational ability: the band members’ ability to form business-oriented practices, to participate 
uniformly in an overarching community of practice, and to be flexible as they must identify with, and ascribe meaning to, 
a variety of activities in different and sometimes contradictory ways.

The thesis concludes that the challenges of persistence as a rock band or similar group relates chiefly to group member 
difficulties in identifying with different activities and situations that are necessary to sustain and develop as a collective. 
Eventually, individual members tend to handle the experience of uncertainty and ambivalence by holding on to one 
singular identity, which may prevent group development, foster intra- and interpersonal tensions, and ultimately can lead 
to significant conflicts and/or a band’s breakup.

Keywords: learning, organizing, identity, rock band, small group, organizational pedagogy, organizational 
ethnography.
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Förord 
 

Min fascination för rockbands arbete bakom kulisserna har sitt ursprung i att 

jag själv spelat i olika band under större delen av mitt liv. I replokaler, på 

scener, i studios, på vägar och hemma på kammaren har jag och mina band-

kamrater bedrivit vår bandverksamhet genom åren, kantat av blod, svett och 

tårar, och framför allt mycket skoj, spänning och musikalisk utlevelse. Band-

livet har varit en del av min vardag. Men i takt med att livet i övrigt kommit 

med erfarenheter av olika stora och små organisationsformer inom arbetsliv 

och fritid, har jag blivit alltmer förbryllad över våra rockband och vad som 

egentligen har drivit, hållit ihop och utvecklat dem. Denna avhandling har så-

ledes inneburit lika mycket ett utforskande av människors lärande och organi-

sering, som en reflektion över mig själv, mina bandkamrater och vår gemen-

samma historia. Trots att jag inte studerat mina egna band, finns ni ändå stän-

digt närvarande som märken i min själ – och det är jag er evigt tacksam för. 

Under mina totalt sju års studier av rockband har det succesivt växt fram 

ett sätt för mig att förstå och tala om hur dessa små grupper fungerar tillsam-

mans. Ett särskilt framträdande drag i bandverksamheten har visat sig vara 

dess växlingar mellan ett ”produktionsläge” och ett ”viloläge”. I avhandlings-

arbetets slutskede har dessa termer dock delvis hamnat i ett nytt ljus. I skri-

vande stund framstår stora delar av samhället befinna sig i viloläge. Coro-

napandemin har på kort tid skördat många människoliv och tvingat fram hem-

masittande och isolering. Detta slår hårt mot hela samhället och inte minst 

kulturlivet. På ett övergripande plan kan avhandlingen därför läsas som en 

påminnelse om hur oerhört centrala fysiska interaktioner är för oss människor. 

Denna avhandling är till stor del ett resultat av hjälp, inspiration och upp-

muntran från människor jag på olika sätt haft vid min sida eller mött längs 

vägen. Jag vill särskilt tacka mina tre handledare för våra kreativa och pass-

ionerade, tillika stimulerande och produktiva möten genom åren. Camilla 

Thunborg, min huvudhandledare, för att du trott på mig och mitt projekt från 

dag ett, för att du sa att det i mig bor en ”forskardjävul”, och för att du med all 

din klokhet, skärpa och humor stått som en lika stadig som ödmjuk akademisk 

förebild för mig. Pär Larsson, för din föredömliga balans mellan att ge intel-

lektuella utmaningar och förlösande skratt. Ulrika Bennerstedt, för din inspi-

rerande kombination av knivskarp analytisk förmåga och varm hjälpsamhet. 

Tack till Jon Ohlsson, Anneli Öljarstrand och Anna-Lena Kempe för oer-

hört värdefulla läsningar och kommentarer. Tack även till övriga kollegor vid 

institutionen som har bidragit med synpunkter och inspiration: Agnieszka 

Bron, Susanne Andersson, Marianne Döös, Arvid Löfberg, Tore West och den 

tyvärr nu bortgångne Otto Granberg. Särskilt tack till alla kollegor i forskar-

gruppen och seminariet kring organisationspedagogik. 

För synpunkter och stöd, tack till Susanna Leijonhufvud, Annika Falthin, 

Ketil Thorgersen, Anna-Carin Ahl, Cecilia Ferm Almqvist, Mikael Persson, 



Maria Calissendorff och övriga musikpedagoger i Stockholmsgruppen. Tack 

likaledes till Thomas Florén, Sören Johansson, Daniel Fredriksson, Sebastian 

Lindroth Ahl, Joppe Pihlgren, Jan-Olof Gullö, Lars Lilliestam, Staffan Albins-

son och övriga forskare och praktiker med kopplingar till MIRAC (Music-

focused Interdisciplinary Research and Analysis Center). 

Även tack till kollegor från olika lärosäten och sammanhang: Markus Kal-

lifatides, Staffan Furusten, Eva-Maria Hardtmann, Max Scheja, Lena Geijer, 

Barbara Czarniawska, Pia Skott, Klara Bolander Laksov, Stefan Ekecrantz 

och Klas Roth för feedback, tips och engagerande lärarskap. Editors Gareth 

Dylan Smith, Bryan Powell, Harry Daniels, Martin Cloonan, and reviewers, 

thanks for your kind support. The publishers Intellect, Elsevier and Cambridge 

University Press for their permissions to include my articles in this volume. 

Stort tack till Aron Schoug, Reed Curtis och Jakob Ulenius; till Ingrid An-

dersson, Ali Mohamed, Tanya O’Reilly, Maria Pananaki, Anthemis Rapto-

poulou, Noam Ringer, Dagmar Hedman, Tyra Nilsson, Eric Larsson, Ida Jo-

hansson, Niklas Hill, Ebba Christina Blåvarg och alla andra doktorandkolle-

gor som jag har haft mycket skoj och intressanta, tillika lärorika samtal med. 

Jag vill också tacka Elin Lindwall för att du bidragit med din expertis i den 

grafiska formgivningen av avhandlingens analytiska modell och omslagsil-

lustration. Tack även till Christina Edelbring, Solveig Hauser, Eva Olsson, 

Christer Paulin och all hjälpsam administrativ personal på institutionen. 

Här vill jag även passa på att rikta tankar och tacksamhet till mina gamla 

lärarkollegor och inte minst musiklärarkollega Mats Frisell för dina fina ord 

om att den enda som tvivlar på om forskning är något för mig är jag själv. 

Tack även alla övriga vänner som visat intresse och peppat. Och givetvis stort 

tack till alla band och bandmedlemmar som generöst delat med er av era erfa-

renheter och släppt in mig i era verksamheter. 

Att jag nu skriver de sista raderna på avhandlingen känns både befriande 

och märkligt. I denna stund går mina tankar särskilt till tre personer, utan vilka 

mitt intrång i den akademiska världen knappast skulle ha skett. Gert Malm, 

min pappa, som alltid uppmuntrat till kritiskt tänkande, vetgirighet och för-

kovring. Maria Davidsson, min äldsta och bästa vän, vars intellektuella rörlig-

het, emotionella djupsinne och humor jag saknar så förtvivlat. Och slutligen 

Ida Lisell, min älskade sambo, som med din varma visdom och inspirerande 

kreativitet lärt mig bygga vindskydd i stormen, som är min närmast förtrogna 

samtalspartner, min trygghet och möjliggörare, samt en fantastisk förälder till 

vår Wilhelm och matte till vår Oliver – oändlig tacksamhet och kärlek. 

 

 

 

 

 

Tobias Malm 

Vällingby, april 2020
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1. Introduktion 

Denna doktorsavhandling i pedagogik handlar om hur rockband formas och 

utvecklas över tid. Närmare bestämt studeras fem svenska rockband i tre 

delstudier vilka utforskar olika aspekter av bandmedlemmarnas lärprocesser 

och utmaningar i att hålla ihop och fungera tillsammans. Då pedagogisk forsk-

ning traditionellt inriktat sig mot utbildningsväsende framstår rockband som 

särskilt intressanta för studier av lärande i informella sammanhang.  

Att hålla ihop gruppen och få det vardagliga arbetet att fungera tillsammans 

utgör stora utmaningar för ett rockband (Weinstein, 2004). Ett genomsnittligt 

rockband sägs överleva i ca 3–5 år innan det splittras till följd av dess många 

inneboende svårigheter (Finnegan, 1989/2007; Miller, 2018). Men ännu finns 

relativt begränsad kunskap om hur rockbands verksamhet fungerar, de bakom-

liggande orsakerna till dess många utmaningar och hur bandmedlemmar lär 

sig att hantera dessa och att vara produktiva tillsammans. Närmare bestämt 

saknas forskning om hur rockband och dess medlemmar formas och utvecklas 

över tid.  

Rockband berikar landets kulturliv och utgör en viktig källa för många 

människors välbefinnande och självförverkligande. Men rockband kan även 

betraktas som en grogrund för de samhällsekonomiskt alltmer uppmärksam-

made kulturella och kreativa näringarna (Stenström & Strannegård, 2013; 

Beech & Gilmore, 2015). Sveriges musikexport har tillskrivits en tredjeplats 

bakom USA och Storbritannien (Brustad, 2010), vilket ibland benämns som 

det svenska musikundret (Folkbildningsförbundet, 2012). Betydelsen av fram-

gångar på musikens område manifesteras av att regeringen årligen delar ut ett 

särskilt musikexportpris till internationellt framgångsrika svenska artister och 

band (Regeringskansliet, 2017). Många musiker och producenter som nämns 

i samband med det svenska musikundret har en bakgrund inom rockband 

(Brustad, 2010; Folkbildningsförbundet, 2012; Studieförbunden, 2019).  

Med ”rockband” eller bara ”band” avser jag i denna avhandling främst en 

grupp av musiker som samarbetar återkommande kring musikaliskt skapande 

och framförande och som typiskt utgörs av tre till sex medlemmar under ett 

gemensamt namn (Behr, 2010). Lilliestam (1998) menar att termen ”rock” kan 

ha många betydelser men att dess ursprung återfinns i den musikkultur som 

vid 1950-talets början populariserades bland vita amerikaner under namnet 

”rock and roll”, vilken i allt väsentligt byggde på den dansanta och utlevande 

afroamerikanska musikstilen ”rhythm and blues”. Idag kan de bredaste och 

populäraste musikformerna ringas in av parablybegreppet ”rock och pop” 
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(Finnegan, 1989/2007). I denna avhandling används ”rock” brett för att mar-

kera ett fokus på i huvudsak populärmusikaliska smågrupper. 

Det är svårt att uppskatta hur många rockband vi har i Sverige idag. Studi-

eförbundens statistik kan dock ge en fingervisning då många band är registre-

rade som studiecirklar och erhåller visst materiellt och utbildningsmässigt stöd 

därigenom (Öhlund, 1996; Malm & Schoug, 2020). Studieförbunden (2019) 

uppger att det handlar om ca 14 000 band och omkring 90 000 deltagare, varav 

62 % män och 38 % kvinnor. Trots att studieförbunden ser en stadigt ökande 

andel kvinnor är rockband fortfarande en mansdominerad verksamhet (pro-

blematiseras vidare i t.ex. Bayton, 1989; Groce & Cooper 1990; Cohen, 1997; 

Clawson, 1999). 

Rockband bildas vanligen av ett gäng kompisar som är mer eller mindre 

musikaliska nybörjare alternativt av rutinerade musiker som vill spela tillsam-

mans (Finnegan, 1989/2007). Men band bildas också genom att en eller ett 

fåtal musiker rekryterar andra till ”sitt” band (Bennett, 1980; Phillips, 2013). 

Många musiker bildar sina första rockband i de tidiga tonåren (Weinstein, 

1991) och i detta avseende är jag som har valt att forska om detta ämne inget 

undantag.  

I denna avhandling studerar jag hur rockband och dess medlemmar formas 

och utvecklas med särskilt avseende på verksamhetens och karriärens olika 

och växlande skeenden, identiteter och utmaningar. Med skeenden avser jag 

fånga vad som sker i verksamheten och vad som utgör dess förutsättningar 

under olika tidperioder; identiteter avser fånga hur bandmedlemmarna på 

olika sätt formar föreställningar om sig själva och bandet i verksamhetens 

olika skeenden; och utmaningar avser slutligen fånga svårigheter som band-

medlemmarna upplever i organiseringen av sin vardagliga verksamhet. Orga-

nisering av, och deltagande i, gemensamma verksamheter antas här innebära 

ett pågående lärande som kommer till uttryck i formandet av verksamheten i 

sig och i formandet av identiteter (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna avhandling är att utveckla kunskap om rockbands formning 

och utveckling över tid. Detta syfte preciseras i tre forskningsfrågor: 

 

 Vilka skeenden kan identifieras i rockbands verksamhet? 

 Vilka identiteter formas i dessa skeenden? 

 Vilka utmaningar uppkommer i dessa skeenden? 
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Organisationspedagogik – ett forskningsområde 

Med fokus på lärande och organisering i rockband anknyter avhandlingen till 

organisationspedagogik. Detta forskningsområde har en särskild inriktning 

mot allmänmänskliga processer som lärande, formning och utveckling i och 

av vardagligt arbete i olika organisatoriska sammanhang (Granberg & Ohls-

son, 2011). Forskningsområdet har delvis vuxit fram ur de senaste decennier-

nas ökade samhällsintresse för lärandets roll för både individers och organi-

sationers utveckling i en komplex och föränderlig värld (Wenger, 2000; Ille-

ris, 2011a; Granberg & Ohlsson, 2018). Forskning med relevans för organi-

sationspedagogik placeras ibland inunder benämningen arbetslivspedagogik 

(Gustavsson & Thunborg, 2016) alternativt vuxnas lärande. 

Svensk forskning som kan betraktas som organisationspedagogisk har bl.a. 

studerat identiteter och dilemman (t.ex. Thunborg, 1999; Backlund, Hansson 

& Thunborg, 2001; Thunborg, 2016a), organisering och meningsskapande 

(t.ex. Rantatalo, 2013; Larsson & Löwstedt, 2014), professionalisering av ide-

ella verksamheter (t.ex. Fahlén, 2006) och aspekter av kollektivt lärande (t.ex. 

Engström, 2014; Ohlsson, 2016; Granberg & Ohlsson, 2016). Den organisat-

ionsinriktade pedagogikforskningen har också studerat arbetets lärpotentialer, 

anpassning och utveckling (t.ex. Gustavsson, 2000; Ellström, 2001; Ellström, 

Ekholm & Ellström, 2008; Paldanius, 2016), genus och jämställdhetsintegre-

ring (t.ex. Amundsdotter, 2009; Andersson, 2016; Andersson & Forssberg, 

2018), kompetensutveckling och den lärande organisationen (t.ex. Nilsson, 

Wallo, Rönnqvist & Davidson, 2011; Granberg & Ohlsson, 2018) och ledar-

skap och kommunikation (t.ex. Wilhelmson & Döös, 2002; Döös, Wilhelmson 

& Backström, 2010; Backström, Wilhelmson, Åteg, Köping Olsson & Most-

röm Åberg, 2011). 

En röd tråd genom mycket av denna forskning är att den är starkt nyttoin-

riktad och främst vänder sig till det formella arbetslivets ledare och besluts-

fattare. Många studier diskuterar hur människors arbete kan ledas och planeras 

för att skapa gynnsamma villkor för dem att lära i sina vardagliga arbeten.  

Avhandlingens bidrag 

Denna avhandling avser lämna bidrag till forskning inom tre olika områden. 

För det första bidrar avhandlingen till den organisationspedagogiska forsk-

ningen. Genom att fokusera på lärande och organisering i rockband hoppas 

jag vidga gränserna för vilka organisatoriska sammanhang som är av intresse 

för organisationspedagogik – som hittills i huvudsak uppehållit sig vid arbets-

livet – samt att bidra till forskningsområdets utveckling. 

För det andra avser avhandlingen lämna ett teoretiskt bidrag till ett socialt 

och kontextuellt perspektiv på lärande. Trots att vald lärteori (Lave & Wenger, 

1991; Wenger, 1998) har stor potential att skapa fördjupad förståelse kring det 
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lärande som hela tiden pågår i en kollektiv verksamhet i relation till dess kon-

text, är teorin ännu relativt ung och således under utveckling. Särskilt under-

utvecklat tycks detta sociala lärperspektiv vara i relation till komplexa gräns-

land mellan olika samhälls- och livsområden, dvs. där det kontextuella sam-

manhanget är särskilt svårtytt. Rockband utgör ett sådant gränsland där verk-

samheten kan förstås inom ramen för flera olika sammanhang, exempelvis 

som fritidsintresse, socialt umgänge, konstutövande eller kulturföretagande. 

Ett bidrag till ett breddat och utvecklat socialt lärperspektiv kan vara till hjälp 

för forskare – inte minst inom organisationspedagogik – att belysa den kom-

plexitet och mångtydighet som potentiellt omgärdar lärande i alla former av 

människors samordning av verksamheter, oavsett var i samhällslivet de sker.  

Slutligen avser avhandlingen lämna bidrag till musiklivsforskning och när-

liggande områden. Kunskap om rockbands formning och utveckling över tid 

bidrar till ökad förståelse för små kreativa grupper och deras förutsättningar 

för att hålla ihop och verka inom musiklivet. Men sådan kunskap har också 

relevans i relation till kulturlivet i stort och inte minst inom områden som ex-

empelvis konst, idrott, entreprenörskap och föreningsliv. 

Avhandlingens kunskapsbidrag är således av intresse för fler målgrupper, 

men måhända främst för band- och gruppmedlemmar, studieförbunds- och 

folkhögskolepersonal, musikbransch och kulturella och kreativa entreprenörer 

samt utbildare i kulturföretagande och gruppdynamik, samt inte minst fors-

kare inom organisations- och musiklivsrelaterade forskningsfält. 

Om avhandlingen 

Denna avhandling är baserad på en sammanläggning av tre delstudier. Data 

från totalt fem svenska rockband är insamlade och behandlade med en kvali-

tativ och etnografisk metodologi (Spradley, 1980; Davies, 2008; Ybema, Ya-

now, Wels & Kamsteeg, 2009; Czarniawska, 2014). Delstudie 1 utgörs av en 

intervjustudie med tre av banden, medan delstudierna 2 och 3 är baserade på 

fallstudier där de återstående två banden följs på nära håll över tid, i sju re-

spektive 12 månader. Delstudiernas numrering avspeglar bandens grad av 

publik framgång men också hur långt in i den analytiska processen de är pro-

ducerade. Vidare är varje delstudie publicerad eller accepterad för publicering: 

 
1. Malm, T. (2017). Becoming a Rock Band: The Challenges of Group 

Identity. Journal of Popular Music Education, 1(2), 165–182. 
 

2. Malm, T. (2020). Learning to develop as a rock band: The contradiction 
between creativity and entrepreneurship. Learning, Culture and Social 
Interaction, i tryck, publicerad online. 

 
3. Malm, T. (accepterad). The ambivalence of becoming a small business: 

Learning processes within an aspiring rock band. Popular Music. 
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I denna avhandling sammanförs resultat från dessa tre delstudier till en över-

gripande helhet i en så kallad metaanalys. Denna analys har resulterat i en 

modell för rockbands formnings- och utvecklingsprocesser över tid – en mo-

dell vars konturer har fått pryda framsidan på denna avhandling. 

I nästa kapitel, Rockband – en kulturhistorisk bakgrund, beskrivs rock-

bands moderna ursprung, dess rötter i idéströmningarna musikrörelsen och 

nyromantiken, samt i en föränderlig musikbransch. Avslutningsvis konstate-

ras att denna komplexa bakgrund utgör inneboende spänningar i rockband.  

I kapitel 3, Rockbands utmaningar och lärande, ges först en överblick av 

forskningsläget varefter relevant tidigare forskning presenteras och diskute-

ras. Sist i kapitlet fördjupas avhandlingens syfte genom ett identifierat behov 

av mer forskning om rockbands formnings- och utvecklingsprocesser. 

I kapitel 4, Lärande som deltagande i praktiker, beskrivs avhandlingens 

teoretiska utgångspunkter där en övergripande definition av lärande ur ett so-

cialt perspektiv följs av definitioner och diskussioner av fyra centrala analys-

begrepp. Avslutningsvis beskrivs hur begreppen används för att förstå form-

ning och utveckling i rockband utifrån avhandlingens forskningsfrågor.  

I kapitel 5, Metod, redogörs först för avhandlingens metodologiska ut-

gångspunkter beträffande grundläggande filosofiska antaganden och forsk-

ningsstrategi. Därefter beskrivs och diskuteras forskningsprojektets design 

och genomförandeprocess, varpå forskarrollen, etiska överväganden och av-

handlingens vetenskapliga kvalitet slutligen diskuteras. 

I kapitel 6, Sammanfattning av delstudiernas resultat, beskrivs de tre 

delstudierna (artikel 1-3) i huvudsak utifrån de resultat som särskilt lyfts fram 

som grund för avhandlingens övergripande metaanalys. 

I kapitel 7, En metaanalys av lärande i rockband, besvaras avhandlingens 

tre forskningsfrågor utifrån en metaanalys av den samlade bild som de tre in-

gående delstudierna ger. Avhandlingens teoretiska ramverk används således 

för att identifiera och begreppsliggöra bandverksamhetens olika skeenden, 

identiteter och utmaningar.  

I det avslutande kapitel 8, Diskussion, diskuteras avhandlingens huvudre-

sultat i relation till tidigare forskning. Därefter formuleras en modell för ge-

nerell förståelse av rockbands formning och utveckling över tid. Sedan iden-

tifieras avhandlingens teoretiska bidrag, varpå några metodreflektioner görs. 

Slutligen formuleras avhandlingens övergripande slutsats och implikationer.  
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2. Rockband – en kulturhistorisk bakgrund 

I detta kapitel tecknar jag en övergripande kulturell och historisk bakgrund till 

rockband som företeelse. Efter en kortfattad redogörelse av rockbands popu-

larisering beskriver jag dess kulturhistoriska rötter i olika och delvis motstri-

diga idéströmningar, samt dess relation till en musikbransch som med tiden 

genomgått förändringar. I en sammanfattande kommentar konstaterar jag till 

sist att denna komplexa bakgrund utgör inneboende spänningar i rockband. 

Rockbands popularisering 

Rockband som företeelse har sin moderna historia rotad i 1900-talet senare 

hälft och är kopplad till populär-, fritids- och ungdomskulturens starka ge-

nomslag under 1950-talet. Samtidigt innebar efterkrigstidens ökade välstånd 

att populärmusikens instrument och kringutrustning (elgitarrer, trumset, mik-

rofoner, förstärkare etc.) massproducerades, blev bättre, billigare och tillgäng-

liga för allt fler (Bennett, 2001). Dessa förutsättningar banade väg för rock-

bands popularisering under 1960-talet, inte minst i USA, Storbritannien och 

Sverige. Företeelsen att fritt och informellt organisera en grupp under gemen-

samt namn blev både självbemäktigande och ett sätt att reagera mot en elitist-

isk nöjesindustri och yrkesmusikers dominanta ställning i offentligheten 

(Hartman, 2009; Hoedemaekers & Ybema, 2015).  

Denna reaktion kan sägas ha bidragit till att en kulturhistorisk motsättning 

eller spänning har nedärvts mellan populärmusiklivet och musikbranschen. 

Samtidigt formerades populärmusiklivet i sig av fler olika kulturella idéström-

ningar vid denna tid – vilka förenades kring kritiken av musikindustrin. De 

två mest inflytelserika av dessa strömningar har jag i denna avhandling be-

nämnt musikrörelsen och nyromantiken.  

Musikrörelsen 

Musikrörelsen var en del av en bredare folkrörelse som formerades kring akt-

ivism, kollektiva ideal och frigörelse från auktoritära maktordningar under 

1960-talet. Hoedemaekers och Ybema (2015) menar att den så kallade efter-



7 

krigsgenerationen sökte alternativa livsstilar som en reaktion mot tidens poli-

tiska status quo. Musikindustrins elitism och en syn på musik som underhåll-

ning utmanades av idéer om kollektiv produktion och organisation. 

Musikrörelsen hyllade amatörism och allas rätt till att delta på sina egna 

villkor. Detta kan ses mot bakgrund av att det ända in på 1950-talet fanns en 

smutskastning av amatörmusiken, inte minst i Sverige. Hartman (2009) menar 

att ”amatör” användes nedsättande om bristfälliga färdigheter och låg kvalitet. 

Denna syn på en hierarkisk uppdelning mellan amatör- och yrkesmusiker il-

lustreras exempelvis av den statliga Musikutredningen 1954, vari det uttrycks 

en oro för att amatörmusiken kan innebära smakförsämring och dilettantism, 

dvs. vårdslöshet och klåperi. 

Med musikrörelsens uppror mot en snäv och begränsande syn på konsten 

gjordes utövandet av populärmusik folkligt. Behr (2010) menar att detta skap-

ade nya möjligheter för självlärda att bli en del av samhällets mainstream. 

Samtidigt stod lokalsamhället som ideal för musikrörelsen vilket speglar dess 

arv från folkmusikens traditioner. Genom framväxt av musikgemenskaper 

som ”scener” och ”stilar”, samt festivaler som exempelvis Woodstock, blev 

publiken ”samhället” och deltagande gav en känsla av att vara ”folket”.  

Nyromantiken 

Musikrörelsen var inte den enda pådrivande kraften bakom framväxten av det 

nutida populärmusiklivet. Romantikens ideal fick även en stark renässans un-

der 1960-talet. Hoedemaekers och Ybema (2015) poängterar att detta innebar 

ett uppsving för idéer om skönhet, renhet, autenticitet, utopiskt tänkande, ur-

sprung och universella sanningar. Synen på musik som underhållning kritise-

rades utifrån att musik istället bör betraktas som konstproduktion. Denna 

tanke var driven av idén om konsten för konstens skull. Musikskapande an-

sågs komma ur inspiration och vara ett uttryck för djupa känslor. 

Dessa nyromantiska ideal upphöjde, till skillnad från musikrörelsen, det 

konstnärliga geniet. Inom rockbandsforskningen har detta kallats den roman-

tiska individualismen (Weinstein, 2004). Det unika, innovativa och genuint 

uttrycksfulla var viktigare värden än det kollektiva och inkluderande. Kom-

mersialiserad musik driven av mainstreamsamhällets efterfrågan ansågs 

likrikta och urvattna konsten. Weinstein (2006) pekar på hur de nyromantiska 

idealen förmedlades inte minst via statliga brittiska så kallade ”art schools” 

vilka huserat medlemmar från många inflytelserika rockband, t.ex. Beatles, 

Rolling Stones, The Who, Yardbirds, Pink Floyd, Led Zeppelin och Kinks. 
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Inre och yttre spänningar 

Nyromantiken stod i symbiotisk relation till musikrörelsen inom 1960-talets 

framväxande populärmusikliv. Tillsammans lade dessa idéströmningar grun-

den för vad Hoedemaekers och Ybema (2015) benämner ett nytt paradigm 

som upphöjer fria gruppers författarskap, kollektiva skapande och egen kom-

position av sin originalmusik. 

Men liksom framgått av ovanstående inrymmer denna symbios också 

grundläggande skillnader som skapar ideologiska och logiska motsatsförhål-

landen. Populärmusiklivet kan därför sägas härbärgera en inre kulturhistorisk 

motsättning mellan musikrörelsens kollektiva och amatöristiska ideal där 

gruppen och gemenskapen är ett mål i sig självt, och nyromantikens hyllande 

av individuell genialitet och konstnärlig skicklighet där grupper mest ses som 

medel för det konstnärliga uttrycket.  

Samtidigt är det nutida populärmusiklivet som sådant – med sina inre kul-

turhistoriska spänningar – sprunget ur en yttre motsättning gentemot musik-

industri och nöjesetablissemang. Inom musiklivsforskning brukar detta besk-

rivas som en motsättning mellan kreativitet och kommersialism. I dagens po-

pulärmusikaliska landskap lever detta spänningsförhållande kvar samtidigt 

som att de senaste decenniernas förändringar inom musikbransch och sam-

hälle har inneburit en större acceptans för kommersialism som en nödvändig 

sida av musiklivets kreativa verksamheter.  

Musikbranschen i förändring 

Internets genombrott i mitten av 1990-talet kom först med nedladdning och 

därefter med sociala medier och strömning. Phillips (2013) menar att detta 

delvis gjort den traditionella formen av skivbolag förlegad. Artister och band 

började kunna kommunicera direkt med sin publik, vilken samtidigt i stor ut-

sträckning slutade köpa fysiska skivor. Vissa menar dock att digitaliseringens 

betydelse är överskattad. Haynes och Marshall (2018) betonar exempelvis hur 

musikbranschens storbolag fortsatt fungerar som viktiga ”grindvakter” för 

bredare spridning – inte minst då de ger artister legitimitet och status. 

Mycket pekar dock på att dagens musikbransch har blivit mer decentrali-

serad och småskalig. Fram till 1980-talet och tidigt 1990-tal syftade exempel-

vis benämningen ”entreprenör” vanligen på branschens olika mellanhänder så 

som managers, bokningsbolag och skivbolag (jfr White 1983; Weinstein, 

1991). Idag är det istället musikerna själva som i stor utsträckning betraktas 

som entreprenörer (t.ex. Laaksonen et al., 2011; Phillips, 2013; Kattan & Fox, 

2014; Smith & Gillett, 2015). Albinsson (2017) menar att den pragmatiske 

och business-inriktade kulturentreprenören har gått ifrån att vara misstänklig-

gjord till att idag vara mer accepterad inom musiklivet, inte minst i Sverige. 

Entreprenörskap och kommersialism anses alltmer vara en nödvändig sida av 
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kulturella och kreativa verksamheter (Weinstein, 1999; Stenström & Stranne-

gård, 2013; Beech & Gilmore, 2015). 

Dagens musikbransch återspeglar denna utveckling vilket har gjort att det 

inte längre är lika tydligt vilka aktörer som utgör ”branschen”. Många av mu-

sikbranschens storbolag finns kvar och utövar viss kontroll över det offentliga 

musikutbudet samtidigt som att branschen också har kommit att utgöras av 

musikerna själva i högre grad. Panagopoulos och Chillas (2015) menar exem-

pelvis att det är de rockband som kan arbeta självförsörjande och entreprenö-

riellt som blir de mest attraktiva inom dagens bransch. Den yttre spänningen 

mellan musiker och bransch kan således nyanseras och idag i större utsträck-

ning betraktas som en av musiklivets inre spänningar. 

Rockbands inneboende spänningar 

Sammanfattningsvis befinner sig ett rockband i ett komplext och mångfacet-

terat kulturhistoriskt sammanhang. Populärmusiklivet inrymmer ideologiska 

motsättningar som i olika grad kan tänkas komma till uttryck både inom en 

musiker och inom musikgrupper, såsom rockband. Rockband står således in-

för en rad utmaningar i att hålla ihop och att utvecklas som grupp. 
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3. Rockbands utmaningar och lärande 

I detta kapitel beskriver jag först forskningsläget gällande rockband, varpå jag 

presenterar det urval av tidigare forskning som avhandlingen främst lutar sig 

mot. Därefter redogör jag för de huvudsakliga dragen i vad denna forskning 

har funnit beträffande utmaningar och lärprocesser kopplade till att formas 

och utvecklas som rockband. Ur detta identifierar jag till sist ett behov av mer 

kunskap vilket därmed fördjupar och motiverar avhandlingens syfte. 

Rockbandsforskning 

Internationellt sett kan rockbandsforskningen sägas ha tagit fart på allvar i och 

med H. Stith Bennetts (1980) musiksociologiska och etnografiska studie ”On 

becoming a rock musician”. Från 1980-talet och framåt har rockband framför-

allt beforskats inom tre övergripande sammanhang. Dessa kan identifieras 

som musik-, ungdoms- och fritidskultur, entreprenöriellt organisationsliv 

inom kulturella och kreativa näringar, samt musikskapande och musiklärande. 

För det första har rockband beforskats som ett uttryck för musik-, ungdoms- 

och fritidskultur inom olika grenar av sociologi och kulturstudier. Rockband 

har exempelvis förståtts som ett slags naturligt medel, eller ”modus operandi” 

för populärmusikkulturer (Behr, 2010). Att vara en populärmusiker, och sär-

skilt inom olika rockkulturer, hänger tätt samman med att vara med i ett band. 

Bennett (1980) menar t.o.m. att en rockmusiker definieras av att vara med i 

ett band. Då denna forskning ofta har ett starkt fokus på gruppdeltagarnas nor-

mer, gemensamma verksamhet och kulturella uttryck ligger den också nära 

aspekter som blir intressanta i relation till avhandlingens syfte. Huvuddelen 

av den tidigare forskning som avhandlingen lutar sig mot är därför baserad på 

denna typ av litteratur (t.ex. Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1988; Finnegan, 

1989/2007; Cohen, 1991; Weinstein, 1991; Berkaak & Ruud, 1994).  

För det andra har rockband också studerats som former av entreprenöriellt 

organisationsliv inom kulturella och kreativa näringar. Detta sätt att närma sig 

fältet återfinns inom grenar av ekonomisk forskning och organisations- och 

entreprenörskapsstudier. Organisationer betraktas här vanligen som sociala 

system för människors arbetssamordning där mer eller mindre fastlagda struk-

turer utforskas. Här undersöks ofta idealtyper och psykologiska kategorier av 

olika slag, bl.a. för att närma sig mekanismer för aspekter som ledarskap, kon-
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flikter, gruppsammanhållning, roller och arbetsfördelning. Det är just som ent-

reprenöriella organisationer som rockband verkar återfinnas i störst utsträck-

ning i dagens litteratur (t.ex. Laaksonen, Ainamo & Karjalainen, 2011; 

Phillips, 2013; Kattan & Fox, 2014; Smith & Gillett, 2015).  

Ett tredje huvudsakligt sätt att betrakta rockband är som ett sammanhang 

för musikskapande och musiklärande. Detta synsätt återfinns främst inom 

olika grenar av musikvetenskaplig forskning och musikpedagogik. Här står 

själva musiken, dess ursprung och utveckling i fokus, medan den lilla musik-

gruppen utgör bärare och ett förkroppsligande av musiken på olika sätt. En-

semblespel, kollektiv komposition och musikaliska identiteter utforskas för att 

skapa kunskap om såväl musikens olika uttryck och traditioner, som indivi-

ders musikaliska lär- och formningsprocesser. Den musikpedagogiska forsk-

ning som inriktar sig på främst rockband eftersöker vanligen insikter i bandens 

informella musiklärande och gehörsbaserade musicerande för att utveckla 

olika delar av den formella och många gånger mer traditionella musikskol-

ningen (t.ex. Green, 2002; Gullberg, 2002; Karlsen, 2010; Biasutti, 2012). 

Den rockbandsforskning som har intresserat sig för aspekter av lärande 

återfinns alltså främst inom den tredje, musikvetenskapliga kategorin. Av na-

turliga skäl fokuserar dock den forskningen på musik och inte så mycket på 

de grupprelaterade formnings- och utvecklingsprocesser som står i fokus i 

denna avhandling – dvs. vad som i musiklivsforskning har kallats ”icke-mu-

sikaliska” aspekter (White, 1983; Bennett, 2001). Detta betyder dock inte att 

föreliggande avhandling saknar implikationer för exempelvis musikpedago-

gik. Exempelvis kan det vara relevant för musikforskare och musikutbildare 

att uppmärksamma hur bandmedlemmars organisering, identiteter och utma-

ningar också utgör en del av det musikaliska lärandet (jfr Green, 2002). 

Trots en generell avsaknad av teoretiskt fokus på lärande ter sig de två 

första forskningssammanhangen ovan – rockband som kulturliv och som or-

ganisationsliv – mest relevanta för denna avhandling. Genom en mix av dessa 

båda sammanhang betraktas rockband i linje med ett framväxande internat-

ionellt forskningsfält som Beach och Gilmore (2015) benämner musikskapan-

dets organisering (Organising music-making). Författarna menar att detta fält 

utgår från att musiklivet inte kan göras begripligt utan att också beakta dess 

organisatoriska och företagsekonomiska aspekter. På samma sätt menar de att 

forskning om de allt mer omtalade och betydelsefulla kulturella och kreativa 

näringarna – här på musikens område – behöver ta med kulturstudiernas per-

spektiv på musiker och musikliv.  

Forskning om rockbands organisering 

Litteraturen i följande genomgång är vald utefter att bandmedlemmar studeras 

på nära håll med fokus på grupprocesser och föreställningar kring verksam-
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heten. Ett ytterligare urvalskriterium är att forskningen har relevans för lä-

rande och organisering. Då få av de studier som valts ut sätter just lärprocesser 

i förgrunden har jag fokuserat på vad som framkommer beträffande bands ut-

veckling eller förändring i en bred bemärkelse. Jag har överlag närmat mig 

studierna med en utgångspunkt i hur de identifierar organisatoriska utma-

ningar samt det lärande som sker eller sägs behöva ske för att rockband ska 

hantera dessa och komma vidare. 

Detta urval av tidigare rockbandsforskning utgörs mestadels av etnogra-

fiskt orienterade studier som är baserade på observationer av och intervjuer 

med främst amerikanska och brittiska rockband. I några av studierna deltar 

författarna själva som musiker i de studerade banden. De studerade banden är 

i huvudsak lokala och bestående av vuxna medlemmar, mestadels män (dis-

kuteras något vidare i kapitel 1 och 5) och spänner mellan obefintlig till viss, 

men begränsad, kommersiell framgång. Vidare fokuseras både så kallade ori-

ginalband och coverband. Groce och Dowell (1988) klargör att originalband i 

huvudsak ägnar sig åt egenkomponerad musik medan coverband kan förstås 

som särskilt kommersiellt inriktade band som främst spelar andras välkända 

låtar live i underhållningssyfte. Sammantaget kan de studerade banden i den 

utvalda litteraturen sägas spegla den ungefärliga situationen för flertalet rock-

band (Finnegan, 1989/2007; Kirschner, 1998) – vilket gör dessa studier rele-

vanta i relation till denna avhandlings fem originalband med vuxna medlem-

mar. Här följer en kortfattad översikt av studierna utifrån en kronologisk logik. 

Bennett (1980) studerar olika coverband i USA och Frankrike under åtta 

års tid. Han har både startat egna samt gått med i befintliga band under peri-

oden. Fornäs et al. (1988) följer tre olika svenska rockband under tre år. Till 

skillnad från de flesta övriga studier utgörs dessa band uteslutande av ungdo-

mar varav de yngsta är 15 år. Finnegans (1989/2007) femåriga studie är delvis 

baserad på intervjuer med 33 olika original- och coverband i Storbritannien. 

Cohen (1991) följer ett antal brittiska rockband under ett år varav två fokuse-

ras som särskilda fallstudier. Weinstein (1991, 2004, 2006) baserar sina stu-

dier på amerikanska och brittiska rockband varav de flesta är relativt fram-

gångsrika internationellt sett. Hon bygger sitt material på både sina möten med 

band och på analyser av sekundära källor som biografier och populärkulturell 

journalistik. Groce (1991a, 1991b) intervjuar 35 medlemmar i olika ameri-

kanska original- och coverband, varav några återfinns i författarens eget band 

och i band han träffat genom åren. Berkaak och Ruud (1994) och Berkaak 

(1999) följer norska musiker under ett antal år vilka har ett gemensamt förflu-

tet i ett band de bildade som 12 åringar på slutet av 1970-talet. Författarnas 

rekonstruktioner och observationer täcker sammantaget in en 15-årsperiod 

som inrymmer bandets livshistoria samt de nya band som medlemmarna gått 

vidare till efteråt. Taylor (2003) studerar sitt eget band under fem år i USA 

och Behr (2010, 2015) följer två brittiska band som fallstudier – ett original-



13 

band och ett coverband som han själv spelar i. Avslutningsvis följer Laakso-

nen et al. (2011) fyra internationellt kända och kommersiellt väletablerade 

finska band baserat på både etnografiska och sekundära data. 

Utmaningar i rockbands interna arbete 

Tidigare forskning om de interna utmaningarna i att vara ett rockband presen-

teras här först med utgångspunkt i vad Cohen (1991) identifierar som två över-

gripande dimensioner av konflikter i rockband. Jag har här kallat dessa di-

mensioner lek och arbete respektive individualism och gemenskap. Därefter 

redogör jag för utmaningar i relation till hur rockband kan sägas inrymma tre 

motsägelsefulla sociala positioner. Under rubriken aktivitet och framgång tar 

jag till sist upp utmaningar kopplade till rockbands löpande verksamhet och 

deras spänningsförhållande i relation till musikbranschen.  

Lek och arbete 

Cohens (1991) första konfliktdimension handlar om bandmedlemmarnas in-

terna relationer och vilka ambitioner de har med varandra och verksamheten. 

Denna konflikt kommer delvis till uttryck i vad Fornäs et al. (1988) identifie-

rar som en motsättning mellan kompislojalitet och kvalitetsträvan. Författarna 

menar att vissa band och bandmedlemmar främst vill ha bandet som ett kom-

pisgäng utan ambitioner att leva på musiken, medan andra mer är ute efter att 

satsa på en karriär. Dessa olika ambitioner är inte alltid förenliga med varandra 

vilket utgör en utmaning för band att hålla ihop i längden. 

Denna konfliktdimension liknar vidare vad Berkaak (1999) beskriver som 

ett bands inneboende ambivalens mellan lek och arbete. Med ambivalens av-

ses här att något kan vara på flera konflikterande sätt på samma gång. Efter de 

första åren av lek och drömmande i ett bands liv menar författaren att bandet 

ofta ställs inför ett vägskäl i hur de ska gå vidare. Underliggande ambivalenser 

i vad bandet representerar för medlemmarna tenderar då att komma till ytan i 

form av dilemman som hotar att splittra bandet:  

 
Some wanted to continue to be a group of friends only bound by emotional 
relationships, while others started to see themselves as businessmen and ex-
pected more serious work and efforts from their partners. (s. 28–29) 

 

I detta dilemma menar Behr (2010) att vissa medlemmar tenderar att mer luta 

åt att se bandet som ett mål i sig självt och som en förlängning av vänskap. 

För dessa medlemmar kan det roliga med bandet snabbt bytas mot seriös bu-

siness och särskilt när bandet börjar få en publik. Andra medlemmar tenderar 

istället att betrakta bandet mer som ett medel för att närma sig musikindustrin 

ifrån, poängterar författaren. Särskilt svårt kan detta dilemma bli när band står 
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inför plötslig framgång och en vändpunkt i karriären. Finnegan (1989/2007) 

pekar på hur skillnader mellan olika medlemmars prioriteringar, finansiella 

satsningar och emotionella investeringar i dessa situationer kan bli en stötes-

ten. Bennett (1980) menar att kommersiellt satsande bands existens i hög grad 

hänger på medlemmarnas förmåga att schemalägga sitt liv kring bandaktivi-

teter som repetitioner och livespelningar. En bandmedlem som i det läget sig-

nalerar att något annat än karriärsatsningen är viktigare sviker inte bara band-

kamraterna utan blir heller inte sedd som en riktig musiker, menar författaren. 

Men även i kommersiellt satsande band ger sig ambivalensen mellan vän-

skap och lek å ena sidan, och kollegor och arbete å den andra, sig till känna. 

Weinstein (1991) menar att en av anledningarna till att få rockband lyckas 

kommersiellt är deras generella oförmåga att ”offra” svagare medlemmar. 

Vänskapsrelationerna prioriteras vanligen framför att ha de för karriären mest 

lämpade musikerna i bandet. Weinstein (2004) menar vidare att denna under-

liggande ambivalens också gör att satsande band sällan vet hur de ska göra för 

att fungera som kollegor tillsammans. Hon pekar på att band, likt små tradit-

ionella familjeföretag utgör en intim och familjär grupp, och en arbetsgrupp 

på samma gång. Skillnaden är dock att band saknar kulturella traditioner för 

hur arbetet ska organiseras – varje band måste ”uppfinna hjulet” själva. Sam-

tidigt saknas förebilder då media tenderar att ge luft åt allehanda myter om 

bandlivet snarare än att synliggöra bands faktiska arbete. Med Weinstein 

(1991) kan detta förstås utifrån att internt bandarbete upplevs ske inom ramen 

för ett intimt och tillitsbaserat familjesammanhang, i likhet med ett modernt 

äktenskap, och därmed betraktas som en privatsak av bandmedlemmar.  

Svårigheten för bandmedlemmar att fungera som uppgiftsorienterade ar-

betskollegor kan således delvis kopplas till ideologier och myter som omgär-

dar rockband inom populärkulturen. Weinstein (2004) pekar på att det finns 

en stark föreställning om rockbandet som ett egalitärt, dvs. jämställt och de-

mokratiskt kollektiv. Weinstein (2006) exemplifierar hur kompisskapets och 

lekens egalitära ideal kommer i konflikt med bands faktiska arbete genom den 

spänning som kan återfinnas mellan frontfigurer, som t.ex. sångare, och resten 

av bandet. Det faktum att frontfigurer får mest uppmärksamhet av fans och 

media kan skapa ilska och avundsjuka hos övriga medlemmar. 

Individualism och gemenskap 

Cohens (1991) andra konfliktdimension handlar om hur medlemmarna ser på 

själva bandet. Är bandet främst något för den enskilde medlemmens njutning 

och karriär, dvs. en individuell ambition, eller något medlemmarna gör till-

sammans, dvs. en kollektiv ambition? Finnegan (1989/2007) menar att ett 

bands förmåga att fungera som en samordnad organisation utmanas av djupt 

rotade föreställningar om rockband som främst ett sammanhang för medlem-

marnas autonomi och självförverkligande. Med Weinstein (2004) kan dessa 

föreställningar härledas till ytterligare ett rockideologiskt element vid sidan av 
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egalitärism – den romantiska individualismen. Hon menar att ett sätt på vilket 

denna hållning kommer till uttryck i band exempelvis är att alla former av 

kreativa och estetiska beslut ständigt utgör potentiella föremål för konflikter. 

Med Groce (1991a) utgörs ett annat exempel av när repetitivt och ofta slitsamt 

arbete med intensivt turnerande till förmån för bandets gemensamma syften 

riskerar att krocka med musikernas romantiska individualism och gör att de 

drabbas av tristess och tappar motivationen för bandverksamheten. 

Denna konfliktdimension kan förstås som ett uttryck för den inneboende 

ambivalens mellan individualism och gemenskap som Berkaak (1999, s. 28) 

identifierar som en av orsakerna bakom bands svårigheter att hålla ihop: 

 
The urge for the communal experience, to feel a part of a collective group and 
to be one with the environment was the reason for the band’s formation in the 
first place. Simultaneously, it seems the equally basic urge for individual ex-
pression and subjectivity was the direct reason for the break-up of the band. 

 

Individualismens logiker utmanar överlag bandets förmåga att fungera som 

organisation över tid. Berkaak (1999, s. 36) ger exempel på hur denna mot-

sättning kommer till uttryck i vad en av studiedeltagarna kallar ”the daddy 

mechanism” som sägs ligga bakom att många band splittras: 

 
This means that if one of the band members takes the necessary decisions con-
cerning repertoire and business, the others will passively resent him like chil-
dren opposing their parents. 

 

Med detta vill författaren illustrera hur individualism och gemenskap utgör en 

paradoxal motsättning. Påverkan från rockideologisk individualism – och för 

all del även egalitärism – gör att vissa medlemmar kan ta illa upp och göra 

motstånd när någon medlem styr över den gemensamma verksamheten. Detta 

motstånd gör det i sin tur omöjligt för bandet att fatta gemensamma beslut. 

Tre motsägelsefulla positioner 

Ur rockbands komplext samverkande konfliktdimensioner utkristalliserar sig 

i huvudsak tre olika grundläggande positioner eller idealtyper, vilka bandmed-

lemmar kan inta och röra sig emellan. Jag har identifierat dessa som en lek-

kompisposition, en individ-konstposition, samt en kommers-företagsposition.  

Tidigare forskning har närmat sig de tre positionerna utifrån varierande 

aspekter och benämningar men i huvudsak tillskrivit varje position snarlik in-

nebörd beträffande dess ideologiska innehåll. Behr (2010) fokuserar på hur ett 

rockband utgör en social, en musikskapande och en kommersiell grupp på 

samma gång och hur detta leder till olika sätt på vilka medlemmarna position-

erar sig gentemot varandra. Berkaak och Ruud (1994) i sin tur, benämner po-

sitionerna hedonisten, romantikern och pragmatikern. Vidare identifierar 
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Laaksonen et al. (2011) rollidentiteterna grundare, uppfinnare och affärsut-

vecklare. 

Behr (2010) förstår ett rockband som tre olika typer av grupper på samma 

gång – en social, en musikskapande och en kommersiell grupp. I detta vidare-

utvecklar han Weinsteins (1991, 2004) tanke om att band simultant kan be-

traktas som två sociologiska grupptyper – en primärgrupp av kompisar och en 

sekundärgrupp av arbetsrelationer. För att bandet ska vara stabilt menar Behr 

(2015, s. 11) att medlemmarna kontinuerligt behöver förhandla och underhålla 

sina i hög grad sammantvinnade sociala, kreativa och affärsmässiga relationer 

med varandra:  

 
In the tight conjunction of personal proximity, business partnership, and crea-
tive practice in bands – where decisions affect the careers of all members – it is 
often hard to disentangle musical and personal arguments.  

 

Konflikter och spänningar i band handlar därför ofta om att medlemmar får 

svårt att upprätta strikta arbetsrelationer med varandra och därigenom skilja 

på sakfrågor och personliga känslor. 

Berkaak och Ruud (1994) har vidare beskrivit rockbands tre inneboende 

positioner som idealtyperna hedonisten, romantikern och pragmatikern. För-

fattarna beskriver hur hedonistens fokus är att genom bandlivet i varje läge 

maximera sin njutning och att ha kul tillsammans. Tråkigt och ”seriöst” arbete 

ser hedonisten som poänglöst. Romantikern å sin sida, menar i likhet med he-

donisten att kommersiella plikter och disciplin tar död på motivationen. Men 

till skillnad från hedonistens sociala inriktning drivs romantikern främst av 

individualitet samt konstnärligt uttryck och originalitet. Romantikern menar 

att lusten finns i ögonblicket som en inre kraft vilken måste skyddas från an-

passning efter omgivningens smak och krav. I kontrast till detta är pragmati-

kern främst inriktad mot företagande och professionalism i att genom kvalitet 

och image gå hem hos publik och marknad.  

Band inrymmer således spänningar mellan hedonistens lek och utlevelse, 

romantikerns behov av konstnärligt arbete och att vara sig själv, och pragma-

tikerns orientering mot kommersiell arbetsorganisation. Berkaak och Ruud 

(1994) betonar hur utmaningen i dessa inneboende spänningar ytterligare för-

stärks av att ett rockband samtidigt behöver förhålla sig till en allmän rockide-

ologisk hållning att framstå som ett sammanhållet band utåt. 

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv identifierar Laaksonen et al. (2011) 

de tre positionerna som rollidentiteter – grundare, uppfinnare och affärsut-

vecklare. I likhet med den socialt orienterade hedonisten ovan, utgör grunda-

ren en social bas som särskilt i tidiga skeden av en musikkarriär är pådrivande 

i att samla ihop kompisar för att spela och ha kul tillsammans inom ramen för 

större genres eller musikgemenskaper. Vidare bär uppfinnaren likheter med 

den kreativt inriktade romantikern. Författarna pekar på hur uppfinnaren iden-
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tifierar och utforskar nya idéer, samt pysslar med utvecklande av nya konst-

närliga produkter. Affärsutvecklaren, som kan liknas vid den affärsorienterade 

pragmatikern, nyttiggör vad bandet producerar och är inriktad mot marknads-

utveckling, nya kunder och ekonomiskt värdeskapande. Författarna poängte-

rar att affärsutvecklaren inte nödvändigtvis behöver finnas bland bandmed-

lemmarna, utan är en rollidentitet som också kan innehas av externa aktörer 

liksom managers och andra runtomkring-aktörer inom branschen.  

Laaksonen et al. (2011) menar att det framför allt är grundarens och upp-

finnarens positioner som blir avgörande i början för att forma en kommersiell 

plattform från vilken bandet kan ta sig vidare mot nästa karriärnivå. När denna 

plattform finns på plats i form av varumärke, sound- och imagemässig fram-

toning, och anseende i relation till en publik, kan affärsutvecklaren utifrån 

denna bygga vidare för att få kommersiell karriär och tillväxt att ta fart. När 

ett band väl når framgång och etablerar en karriär blir det ofta de bandmed-

lemmar som är mest orienterade mot grundare som slutar först. Författarna 

pekar på hur denna rollidentitet vanligen saknar förmåga att bli helt ”uppslu-

kad” av verksamheten och därmed uppbringa den hängivenhet som exempel-

vis Bennett (1980) och andra identifierar som så avgörande i satsande band. 

Sammantaget utgör således spänningar mellan lek-kompispositionen, indi-

vid-konstpositionen och kommers-företagspositionen ett ständigt hot att 

blossa upp som dilemman och konflikter både inom och emellan bandmed-

lemmar, vilket kan leda till avhopp och splittring. 

Aktivitet och framgång 

Tidigare forskning identifierar att rockbands interna utmaningar till stor del är 

kopplade till verksamhetens relation till grad av aktivitet och framgång. Cohen 

(1991) tar här upp det yttre spänningsförhållandet mellan musiklivets kreati-

vitet och musikbranschens kommersialism. Hon menar att bandmedlemmar 

ofta vill, men också i någon mån måste delta i branschen och spela live för att 

bandet ska kunna bygga upp den bas av följare som krävs för att växa och 

komma vidare i karriären. Branschens krav på att vara kommersiellt gångbara 

kan göra att bandmedlemmar känner sig pressade till att kompromissa med sin 

kreativitet. Detta kan i sin tur skapa olust och motstånd inför att spela live. 

Men oavsett om publik och bransch måhända upplever musiken som allt för 

okommersiell eller om den lokala livescenen helt enkelt är för torftig kan ute-

bliven kommersiell framgång också verka djupt demoraliserande. Särskilt ett 

av författarens fokuserade band har efter många negativa erfarenheter valt att 

inte spela live över huvud taget vid tiden för studien. Detta understryks av 

Behr (2015) som menar att livespelningar inför ingen eller en fåhövdad publik 

kan upplevas som förnedrande och degraderande för bandmedlemmarna. 

Även mer kommersiellt inriktade band, som de i Groce (1991a), vittnar om 

vikten av publikt erkännande för att orka fortsätta. Författaren menar att band-
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medlemmar ofta ser sig själva som proffsiga men sällan får publikt eller eko-

nomiskt erkännande för det. Frustration och bitterhet över att få allt för lite i 

gengäld för det vanligen omfattande arbetet med att repetera, boka, marknads-

föra, resa och hantera utrustning kan leda till att musikerna blir utbrända och 

slutar.  

Weinstein (2006, s. 179) poängterar vidare att utebliven framgång och stag-

nering utgör en risk för att de inneboende mellanmänskliga spänningarna i 

band accentueras: 

 
The general principle, applicable to most groups, is that, when they are growing 
in success, they can overlook interpersonal problems. But, when the trajectory 
is downward or the band stagnates, interpersonal problems become more se-
vere. 

 

Utebliven framgång kan leda till interna problem som gör det allt svårare för 

bandmedlemmarna att motiveras till verksamhet. Behr (2010) menar därför 

att band har ett behov av ständig aktivitet och produktion för att inte dräneras 

på energi, stagnera och riskera splittring. Att vara i produktion, menar han, 

innebär att medlemmarna kontinuerligt förhandlar gruppens relationer, iden-

titeter och aktiviteter i olika sammanhang vilket skapar en dynamik som ba-

lanserar de inneboende spänningarna. I linje med detta tillägger Taylor (2003) 

att det uppstår en form av kris när bandets så kallade produktionscykel av 

komposition, livespelande och studioinspelningar stannar av. Han menar vi-

dare att när den pågående förhandlingen upphör stelnar bandmedlemmarna i 

sina positioner vilket kan leda till att bandets gemenskap går förlorad. 

Lärande i rockband 

Den tidigare forskning jag fokuserar här tar upp icke-musikaliskt lärande i 

rockband utifrån i huvudsak tre aspekter, varav en är av särskild relevans för 

denna avhandling – att formas och utvecklas som grupp. De andra två 

aspekterna handlar dels om så kallad transfer (t.ex. Säljö, 2000), dvs. en kon-

ventionell föreställning om att man i ett visst sammanhang kan utveckla uni-

versella kunskaper och förmågor som man relativt oproblematiskt sedan kan 

överföra till många andra sammanhang, samt om musikers yrkessocialisation, 

dvs. de processer i vilka en rockmusiker ”lär på jobbet”, som Finnegan 

(1989/2007) uttrycker det. 

Som exempel på transfer kan ges Fornäs et al. (1988), vilka främst ser de 

studerade banden som en del av ett vuxenblivande där verksamheten sägs för-

bereda medlemmarna för framtida relationer och deltagande i familj, utbild-

ning, yrkes- och kulturliv. Mer specifikt pekar studien på hur bandmedlemmar 

exempelvis lär sig praktiska färdigheter som musikaliskt hantverk, administ-
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rativa förmågor som marknadsföring och insiktsmässiga kunskaper i musik-

branschen. Ett annat exempel på rockbands potential för transfer är Cohen 

(1991) som menar att verksamheten bidrar till medlemmarnas personliga ut-

veckling och förmågor till teamwork och att hantera egon. Även Weinstein 

(2006) pekar på att bandmedlemmarnas personligheter över tid formas i relat-

ion till hur framgångsrika de varit i sina interna roller och positioner i bandet. 

Ett exempel på lärande som yrkessocialisation är Bennetts (1980) fokus på 

hur musiker formar en rockmusikeridentitet. Medlemskap i ett band i sig de-

finierar rockmusikern samtidigt som att denne genom bandlivet succesivt er-

övrar yrkets centrala ideal. Författaren menar att dessa ideal i grunden handlar 

om att ha en stor hängivenhet, att i alla lägen prioritera planerade bandaktivi-

teter och att signalera till medmusikanterna att inget kommer före musiken. 

Ett annat exempel är Groce (1991b) som pekar på att en del av yrkessociali-

sationen innefattar musikerns successivt förändrade bild av musikindustrin. I 

karriärens tidiga skeden har musikerna en romantisk bild av att en dag bli upp-

täckta, för att gradvis internalisera branschens normer och ideal, och slutligen 

– när de börjar komma in i branschen allt mer – formas till realister utan högt-

flygande illusioner om det stora genombrottet. Men den läraspekt i tidigare 

forskning som har starkast relevans för denna avhandling behandlar främst de 

lärprocesser i vilka bandmedlemmar formas och utvecklas som grupp. 

Att formas och utvecklas som grupp – tre lärprocesser 

Finnegan (1989/2007) menar att bandmedlemmars koordinering och admini-

strering av sig själva som en liten arbetsorganisation utgör en viktig lärprocess 

i ett rockband. Weinstein (1991) tillägger att denna process sker ”den hårda 

vägen” och innebär att medlemmarna succesivt lär sig att skilja mellan sina 

personliga utlevelser och det gemensamma arbetet genom att pröva sig fram 

och lära av sina misstag och erfarenheter. Vidare menar Weinstein (2004) att 

formandet som en arbetsgrupp bär med sig olika typer av ledarskap. Vissa 

band utvecklar en mer hierarkisk och asymmetrisk maktstruktur medan andra 

kommer överens om en viss arbetsfördelning. I denna process identifierar 

Weinstein (2006) att medlemmarna behöver lära sig att fördela arbetet emel-

lan nödvändiga roller kopplade till framförande, skapande, det sociala och det 

företagsmässiga. Groce (1991a) tillägger att dessa bandstrukturer utvecklas 

som både informella och mer uttalade normer kring det gemensamma arbetet.  

Vidare pekar tidigare forskning på att bandmedlemmar lär sig fungera till-

sammans genom att utveckla kollektiva föreställningar. Finnegan (1989/2007) 

menar att band svetsas samman genom formandet av en kollektiv känsla av 

gemenskap som går utöver varje enskild medlem och överbryggar interna 

spänningar. Hon exemplifierar denna process med den samhörighetskänsla 

som livespelningar kan ge. Behr (2015, s. 17) menar vidare att bandmedlem-

marnas förhandlingar på det så kallade mikrofältet – dvs. internt i bandet – 
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utvecklar en sammanhållande intern kultur som, tillsammans med att bli upp-

märksammade som en kollektiv aktör publikt, formar en gemensamhetsgrun-

dande ”karaktär”: 
 
In building relationships not only with each other in the micro-field but, as a 
collective agent, with the outside world a band forms a “character.” In learning, 
socializing, and negotiating creative decisions together, the band members be-
come entwined in an enterprise whose outward face incorporates musical, per-
formative, and image-related features. Logos, performing style, lyrics, musical 
style, haircuts, clothing, and numerous other details form part of this mix.  

 

Författaren pekar här på att ett bands överbryggande känsla av ett ”vi” tar form 

som en kombination av medlemmarnas interaktionsprocesser och de kollek-

tiva egenskaper de blir tillskrivna av publiken i utåtriktade framträdanden. 

En ytterligare lärprocess som kan identifieras ur tidigare forskning handlar 

om utvecklandet av individuella föreställningar. Berkaak (1999) menar att 

band som överlever de interna spänningarna har bandmedlemmar som indivi-

duellt lär sig att nästla sig ur de inneboende ambivalenserna. I linje med Groce 

(1991b), menar författaren att detta innebär att medlemmarna anammar en 

pragmatisk professionalism och en realistisk syn på bransch och karriär där 

bandverksamheten struktureras och hålls åtskild från resten av deras sociala 

liv. På detta sätt lär sig den enskilde musikern att förhålla sig till musiken som 

en slags teknik och endast något man ägnar sig åt, snarare än som något exi-

stentiellt och självdefinierande – vilket lätt kan bli känsligt och ångestladdat i 

relation till bandverksamheten och övriga medlemmar. 

Sammantaget pekar tidigare forskning om lärande i rockband med relevans 

för denna avhandling på att bandmedlemmarnas formning och utveckling som 

grupp involverar i huvudsak tre lärprocesser. I en första lärprocess formas 

bandet som arbetsgrupp utifrån att bandmedlemmarna lär sig skilja sin egen 

person från det kollektiva, samt att upprätta mer eller mindre formella struk-

turer av arbetsfördelning och kollegialitet. I en andra lärprocess formar band-

medlemmarna en delad föreställning om att vara ett ”vi” som verkar överbryg-

gande av interna motsättningar. En tredje lärprocess kan förstås som medlem-

marnas ökade identifikation med musikbranschen, vilket genom en mer osen-

timental och pragmatisk syn på verksamheten sägs kunna minska de interna 

spänningarna ytterligare. 

Behovet av mer forskning 

Tidigare forskning tecknar en relativt rik bild av de centrala utmaningarna 

inom rockbandlivet. Dessutom ges en viss belysning av det lärande som sker 

när bandmedlemmarna hanterar dessa utmaningar och utvecklas som grupp. 

Samtidigt framställs dessa komplexa utvecklingsprocesser som något ideali-

serade och grovhuggna. 
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För det första kan det framstå som att ett rockband lyckas bara medlem-

marna lär sig bli ett formellt småföretag tillsammans där individualitet och 

spänningar lösts upp till förmån för gemenskap och solida musikeridentiteter. 

En sådan ideal situation existerar knappast i något rockband oavsett ambit-

ionsnivå och kommersiell framgång. 

För det andra – och desto mer intressant – väcks frågor om vad denna ut-

veckling närmare innebär under vägens gång. Man kan dessutom ifrågasätta 

huruvida utvecklingen alltid går åt samma håll, dvs. från mindre företags-

mässig arbetsorganisation, gemenskap och proffsighet, till mer. Kanske kan 

bandmedlemmarnas lärande resultera i att bandet även minskar sin samlade 

förmåga att upprätta dessa tillstånd. Vidare kan man undra om ett band som 

genom lärande har utvecklat ett visst tillstånd då fortsätter att befinna sig i 

detta eller om verksamheten och medlemmar kan växla mellan olika tillstånd 

och identiteter. 

Det framträder således ett behov av mer forskning om rockbands formning 

och utveckling över tid. Avsaknaden av en mer djupgående förståelse av dessa 

processer i tidigare forskning kan delvis sättas i samband med en frånvaro av 

teoretiska verktyg för att förstå lärande i allmänhet, och sambandet mellan 

lärande och organiseringen av den gemensamma bandverksamheten i synner-

het. I denna avhandling avser jag att bidra till att fylla denna kunskapslucka 

med hjälp av ett socialt perspektiv på lärande. 
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4. Lärande som deltagande i praktiker 

I detta kapitel beskriver jag avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Först 

beskriver jag ett socialt perspektiv på lärande, avhandlingens tyngdpunkt i 

Lave och Wengers (1991) och Wengers (1998) situerade lärteori och hur jag 

ser på formning, utveckling, medlemskap och sociala världar. Därefter defini-

erar och diskuterar jag avhandlingens centrala analysbegrepp – praktik, iden-

titet, deltagarbana och multimedlemskap. Avslutningsvis beskriver jag hur jag 

använder dessa begrepp för att förstå rockbands formning och utveckling uti-

från verksamhetens skeenden, identiteter och utmaningar. Då många av de 

termer som används ursprungligen är formulerade på engelska har jag i vissa 

svåröversatta fall angett den etablerade engelska termen inom parentes. 

Ett socialt perspektiv på lärande 

I denna avhandling tar jag en utgångspunkt i ett socialt (även kallat kontextu-

ellt) perspektiv på lärande. Detta perspektiv har utvecklats inom ramen för den 

så kallade ”praktik-vändningen” som många samhällsvetenskapliga områden 

genomgått de senaste decennierna (Schatzki, Knorr-Cetina & von Savigny, 

2001) – inte minst pedagogik och organisationsstudier.  

Det sociala lärperspektivet har delvis sin grund i en kritik mot ett tradition-

ellt individpsykologiskt och kognitivt antagande att en individ inuti sig kan 

lagra kunskaper som är oberoende av de sociala sammanhang där de får prak-

tisk betydelse och relevans (Lave, 1993). Fuller och Unwin (2011) menar att 

lärande ur ett socialt perspektiv betraktas som ett socialt fenomen med förank-

ring i de kollektiva verksamheter och sammanhang inom vilka människor ver-

kar och interagerar. Till det sociala lärperspektivet hör bl.a. situerad, socio-

kulturell och verksamhetsteoretisk lärteori, alla med sin särskilda inriktning 

beträffande begreppsapparat och analytiskt fokus (Nilsson et al., 2011). 

Situerad lärteori 

Jean Lave och Etienne Wengers (1991; Wenger, 1998) situerade teori om lä-

rande som deltagande i praktiker ligger till grund för avhandlingens lärana-

lyser. Teorin kan sägas vara baserad på en socialkonstruktivistisk filosofi 

(Säljö, 2000; Czarniawska, 2005) vilken har intellektuella rötter i amerikansk 
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pragmatism och socialfenomenologi (Peirce, 1992; Mead, 1934/2015; Schütz, 

1999; Goffman, 1959; Berger & Luckmann, 1966) men också utvecklats inom 

ramen för rysk kulturpsykologi och verksamhetsteori (Vygotsky, 1978; Leon-

tiev, 1978).  

Lärande definieras här utifrån Lave och Wenger (1991) som deltagande i 

praktiker. Deltagande (participation) utgör därmed en grundläggande metafor 

för lärande (jfr Säljö, 2015). Närmare bestämt betraktas lärande som pågående 

processer i vilka aktörers sätt att delta, dvs. vara involverade i en praktik for-

mas och förändras över tid. En praktik förstås som ett kollektivt och samordnat 

handlingsmönster som ges mening (definieras närmare nedan). Med mening 

avses här de sätt på vilka aktörer ”kontextualiserar” (Lave, 1993), dvs. förstår 

och sätter in en praktik i större sammanhang.  

Lärande betraktas vidare som ett i huvudsak ”situerat” fenomen (Lave & 

Wenger, 1991). Detta innebär att lärande mynnar ut i kunnande, dvs. vetande 

och förmågor (jfr knowing; Wenger, 2000) som får sin status och relevans i 

relation till specifika situationer och sociala sammanhang. Wenger (1998) de-

finierar närmare lärandets utfall som identitet, mening, gemenskap och prak-

tik. Lärande innebär med andra ord tillblivelse, varigenom aktören formar 

identitet och blir något i sitt deltagande; erfarande, varigenom aktören formar 

förståelse av praktikens mål och mening; tillhörande, varigenom aktören er-

håller och formar medlemskap i sociala sammanhang; och görande, varige-

nom aktören utvecklar praktiska förmågor och vanor. Samtidigt innebär dessa 

simultana och samberoende processer att praktiken i sig formas och omfor-

mas.  

Inom den situerade lärteorin utgör praktikgemenskaper (communities of 

practice) en analytisk ram för att identifiera hur lärande sker som formande 

av särskilda lokala gemenskaper kring människors samordnade deltagande i 

praktiker. Wenger (1998) beskriver praktikgemenskaper utifrån tre grundläg-

gande egenskaper. En första egenskap utgörs av ömsesidigt engagemang 

(mutual engagement), dvs. i praktikgemenskapen är deltagarna beroende av 

aktivt samarbete med varandra. En andra egenskap är deltagarnas gemen-

samma intentioner och mål för praktiken och en känsla av att de företar sig en 

gemensam uppgift, dvs. har ett gemensamt ”företag” (joint enterprise). En 

tredje grundläggande egenskap är en delad repertoar (shared repertoire), dvs. 

att deltagarna sinsemellan utvecklar kultur och gemensamt kunnande i form 

av sociala redskap som jargong, symbolik, rutiner, regler och, som i rockband 

– låtar. 

Valet av denna teori ger analytiska möjligheter att utveckla fördjupad för-

ståelse av ännu till stora delar outforskade lärprocesser i vilka bandmedlem-

mar formas och utvecklas som grupp. Utgångspunkten i lärande som ömsesi-

dig formning av praktiker och dess aktörer ter sig särskilt relevant i relation 

till avhandlingens syfte – att utveckla kunskap om rockbands formning och 

utveckling över tid. Vidare stöds teorivalet av musiklivsforskarna Beech, 

Broad, Cunliffe, Duffy och Gilmore (2015) som menar att musikskapandets 
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organisering med fördel kan utforskas med fokus på just formning inom ramen 

för praktiker – ett teoretiskt perspektiv som ännu lyser med sin frånvaro inom 

stora delar av musiklivsforskningen (Cohen, 1993; Kirschner, 1998; Lashua, 

2017; Weston, 2017; Kielich, 2018). 

Trots att Lave och Wengers lärteori har varit en av de mest inflytelserika 

inom framväxten av ett socialt lärperspektiv (Corradi, Gherardi & Verzelloni, 

2010) är den fortfarande relativt ung och således ett föremål för kritik. Kritiker 

har ansett att teorin har begränsad användbarhet för läranalyser då den uppfat-

tats som begreppsligt vag (t.ex. Hodkinson & Hodkinson, 2004; Illeris, 2011b; 

Engeström & Sannino, 2012), särskilt i relation till begreppen praktik (t.ex. 

Handley, Sturdy, Fincham & Clark, 2006) och identitet (t.ex. Fuller, Hodkin-

son, Hodkinson & Unwin, 2005). Hodkinson och Hodkinson (2004) menar att 

teorin lämpar sig bäst för att analysera lärande i mindre grupper och små or-

ganisationer. 

I denna avhandling använder jag den situerade lärteorin för att förstå form-

ning och utveckling av rockband, som utgör en liten grupp och potentiell prak-

tikgemenskap (jfr Karlsen, 2010). I mina definitioner av de centrala analysbe-

greppen nedan har jag ämnat stärka deras analytiska skärpa genom att ta stöd 

i socialkonstruktivistisk organisationsteori (Weick, 1979, 1995; Czarniawska, 

2005) och i social identitetsteori (Brewer & Gardner, 1996/2004; Golden-

Biddle & Rao, 1997/2004), samt inspirerats av vissa delar av verksamhetsteori 

(Engeström, 1987, 2001). Vidare vilar avhandlingens analytiska ramverk del-

vis på en grundläggande förståelse av termerna formning, utveckling, med-

lemskap och sociala världar, vilka jag beskriver i det följande. 

Formning och utveckling 

Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om rockbands formning och ut-

veckling. Dessa två processer kan te sig svåra att åtskilja i detta teoretiska 

sammanhang. Formning utgör en sorts utveckling och utveckling innebär en 

typ av formning. I linje med den situerade lärteorin använder jag här formning 

och omformning i breda ordalag för att indikera lärande vari sådant som prak-

tiker och identiteter tar form, kommer till stånd, blir till och förändras. 

Beträffande utveckling är det en särskilt svår och omtvistad term, inte minst 

inom den pedagogiska disciplinen. Innebörden av utveckling varierar mellan 

olika teoretiska perspektiv, men gemensamt för många är att det innefattar 

någon form av kvalitativ förändring som i någon mån sträcker sig bortom det 

situerade här och nu. Vygotsky (1978) såg utveckling som ett framåtskridande 

från enkelt till avancerat där han skilde mellan individens utveckling genom 

sitt livslopp och utvecklingen av människan som art och dess samhällen 

genom historien. Inom verksamhetsteori avser utveckling främst kvalitativa 

”språng” i hela verksamhetssystem (jfr Engeström, 1987, 1999) medan indi-
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vidkonstruktivistiska teoribildningar mer fokuserar individens ökade förstå-

else och personliga mognad (jfr Granberg, 2016; Ohlsson & Granberg, 2016). 

Den situerade lärteorin har kritiserats för att underbetona just utveckling och 

innovation ur ett mer samhälleligt perspektiv. Kritiker har hävdat att teorin i 

allt för hög grad betonar återskapande av praktiker och samhällsstrukturer 

(t.ex. Engeström & Miettinen, 1999; Thunborg, 1999; Engeström, 2001; Ghe-

rardi & Perrotta, 2014). 

Denna avhandling tar dock inget samhällsperspektiv i någon normativ me-

ning, utan fokuserar på lärande och organisering i ett lokalt perspektiv. Jag 

använder således termen utveckling i en relativt snäv bemärkelse och avser 

främst rockbands och bandmedlemmars ökande förmåga till att delta i och 

anpassa sig till olika och nya sociala sammanhang med relevans för den fort-

satta bandverksamheten. Med andra ord tar sig utveckling uttryck i aktörers 

allt mer centrala och flexibla så kallade medlemskap. 

Medlemskap 

Medlemskap betraktas som en aktörs dynamiska tillhörigheter till sociala sam-

manhang, vilka möjliggör och begränsar aktörens deltagande i praktiker. Med-

lemskapets inverkan på hur en aktör deltar förstås vidare ha både en aktörs- 

och en omgivningsrelaterad aspekt. 

Å ena sidan möjliggörs och begränsas praktikdeltagandet av aktörens egna 

föreställningar av sitt medlemskap. Handley et al. (2006) klargör att delta-

gande sker i relation till det huvudsakliga sociala sammanhang, utifrån vilket 

aktören förstår praktiken och sig själv i sitt deltagande. Medlemskap utgörs 

således delvis av aktörens tillhörande, identitet och tillskrivande av mening. 

Å andra sidan möjliggörs och begränsas en aktörs deltagande av hur andra 

tilldelar medlemskap åt aktören. Lave och Wenger (1991) menar att medlem-

skap erhålls genom att bli ansedd som en legitim medlem av andra både med-

lemmar och icke-medlemmar av det aktuella sammanhang som man anses 

vara medlem i genom sitt deltagande. Legitimt praktikdeltagande ger aktören 

tillträde (access) till en gemenskap, utifrån vars standarder och ideal aktören 

tillskrivs kunnande och status. Medlemskap utgår således inte bara ifrån aktö-

rens egna föreställningar, utan formas lika mycket av den sociala omgiv-

ningen. 

Vidare förstås här medlemskap stå i relation till olika former av tillhörande. 

Wenger (1998) identifierar tre olika sätt att tillhöra på som alla lägger en grund 

för medlemskap. För det första formas medlemskap genom abstrakt tillhörig-

het (imagination) till bilder av förebilder, framtiden, världen och den sociala 

tillvaron. För det andra har medlemskap en källa i de konkreta interaktionerna 

här och nu (at the level of engagement) inom ramen för praktiken. För det 

tredje uttrycks medlemskap genom att föreställningar och handlingar inrättas 
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och anpassas efter större kulturella gemenskaper, deras konventioner och ideal 

(alignment).  

I denna avhandling betraktar jag den första, mest abstrakta formen av med-

lemskap som en ”livskontext”. Med detta avser jag främst hur en aktör kon-

textualiserar sig själv i situationen utifrån föreställningar och ideal om sin nu-

varande och framtida plats inom olika samhällsområden och kontexter. Den 

andra formen av medlemskap hänvisar här främst till gemenskaper inom ra-

men för den samarbetande gruppens relationer. Slutligen förstås den tredje 

formen av medlemskap stå i relation till sociala världar – gemenskaper som 

fokuseras särskilt i denna avhandling.  

Sociala världar 

Sociala världar och undervärldar utgörs av kulturella gemenskaper, vilka for-

mas kring människors samarbeten, normer och konventioner inom speciali-

serade livsområden. Jag tar här en utgångspunkt i begreppet så som det ut-

vecklats i fotspåren av George Herbert Mead (1934/2015; Berger & Luck-

mann, 1966; Becker, 1982/2008). Berger och Luckmann (1966) menar att so-

ciala världar och undervärldar kan förstås som kulturella gemenskaper på 

olika nivåer (jfr Mead, 1934/2015) vilka formas ur människors arbetsdelning 

inom specialiserade livsområden. Vidare menar författarna att en värld stabi-

liseras genom de olika funktionella roller och rollspecifikt kunnande som ut-

vecklas över tid. Becker (1982/2008, s. 34) använder begreppet för att särskilt 

förstå konst: 

 
Art worlds consist of all the people whose activities are necessary to the pro-
duction of the characteristic works which that world, and perhaps others as well, 
define as art. Members of art worlds coordinate the activities by which work is 
produced by referring to a body of conventional understandings embodied in 
common practice and in frequently used artifacts. 

 

Sociala världar förstås således som nätverk av människor vilka samarbetar 

kring att producera kultur genom att utifrån gemensamma och föränderliga 

konventioner organisera återkommande verksamheter och framställa och an-

vända artefakter, dvs. föremål och redskap av både fysiskt och kulturellt slag. 

En social värld formar således något som definierar världen i sig själv – i 

Beckers fall konsten, med dess konventioner och begränsningar (se också 

Becker, 1974). Vidare poängterar författaren i Becker och Pessin (2006) att 

samarbete i detta sammanhang ges en bred innebörd liktydig med mänskliga 

interaktioner och ska inte förstås som något företrädesvis bra i en normativ 

mening. Han betonar att en social värld konstitueras av kollektiv handling vil-

ken innefattar såväl samförstånd och harmoni som bråk och kamp. Kulturen 
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inom, och hur gränserna ska dras mellan sociala världar och undervärldar är i 

slutändan en empirisk fråga. 

Centrala analysbegrepp 

I denna avhandling analyseras lärande med en utgångspunkt i de centrala ana-

lysbegreppen praktik, identitet, deltagarbana och multimedlemskap. 

Praktik 

En praktik (practice) definieras som ett kollektivt och samordnat handlings-

mönster som ges mening. Wenger (1998, s. 47–48) menar att begreppet 

 
practice connotes doing, but not just doing in and of itself. It is doing in a his-
torical and social context that gives structures and meaning to what we do. In 
this sense, practice is always social practice. [...] The process of engaging in 
practice always involves the whole person, both acting and knowing at once. 

 

En praktik är således ett görande som delvis återskapar kulturellt och historiskt 

nedärvda verksamheter (activities; Vygotsky, 1978; Leontiev, 1978). Detta in-

nebär att en praktiks aktörer till viss del agerar utefter befintligt kunnande om 

praktikens arbetssätt, historia, materiella redskap, terminologi etc. Sådant i 

hög grad förgivettaget kunnande kan också förstås som en institutionell ord-

ning (institutional order) som gäller för den aktuella lokala situationen, där 

och då (Czarniawska, 2005). En praktik benämns därför ibland även praxis 

(jfr Säljö, 2015). Vad som är praxis i en viss situation handlar både om intel-

lektuellt och kroppsligt kunnande, hur man gör, och om föreställningar om 

situationens mening, varför man gör det, dvs. hur man kontextualiserar prak-

tiken (Lave, 1993). En praktik kan därför sägas organiseras utefter formeln så 

gör man, när man…, där ”när” signalerar praktikens återkommande element 

och ”man” att görandet sker i relation till ett kollektivt sammanhang. 

Vidare menar Wenger (1998, s. 54) att en praktiks mening aldrig är full-

ständigt given av sitt sammanhang, utan förhandlas av aktörerna: 

 
The negotiation of meaning is a productive process, but negotiating meaning is 
not constructing it from scratch. Meaning is not pre-existing, but neither is it 
simply made up. Negotiated meaning is at once both historical and dynamic, 
contextual and unique. 

 

Citatet pekar på att en praktik har ett antal möjliga sociala sammanhang asso-

cierade till sig. Vidare förhandlas praktikens mening av aktörerna i relation 

till var och ens unika erfarenheter. En praktiks aktörer deltar således delvis i 

relation till hur de förstår praktiken inom ramen för större sammanhang. 
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Jag utgår här ifrån en distinktion mellan praktik och mening. I anslutning 

till Handley et al. (2006) reserverar jag praktikbegreppet åt ett observerbart 

görande utan att förutsätta dess mening för aktörerna. Jag betraktar därmed en 

praktik som ett empiriskt objekt (jfr Corradi et al., 2010) som kan observeras 

utifrån aktörer och redskap som lokalt formar och omformar kollektiva hand-

lingsmönster. För att tydliggöra denna distinktion ytterligare har jag tagit stöd 

i begreppet organisering. 

Organisering 

Organisering (organizing) definieras som aktörers formande och upprätthål-

lande av praktiker genom pågående samordning och ihopkoppling av hand-

lingar. Begreppet är hämtat från socialkonstruktivistisk organisationsteori och 

en av dess föregångsgestalter Karl Weick (1979, 1995), som i kontrast till mer 

traditionell organisationsteori (jfr Starbuck, 2003) menar att en organisation 

inte ska ses som en fixerad enhet, en sak eller ett substantiv, utan snarare som 

något ständigt konstruerat och återskapat i pågående organiseringsprocesser, 

dvs. ett verb. 

Weick (1979) menar att organisering i grunden handlar om en process i 

vilken människor försöker att stabilisera sin tillvaro och skapa sin miljö. Czar-

niawska (2005) poängterar vidare, och i likhet med Wenger (1998), att orga-

nisering av praktiker därigenom präglas av pågående mellan- och inommänsk-

lig förhandling av vilka handlingar som anses vara legitimt ihopkopplade med 

varandra. Denna legitimitet härleds ur de kulturella och historiska institution-

ella ordningar (se ovan), som via aktörernas föreställningar på olika sätt när-

varar, förhandlas, strukturerar och ger mening åt den specifika situationen.  

Jag vill med organiseringsbegreppet särskilt betona hur praktiker framträ-

der som utfall av det lärande som sker i pågående organiseringsprocesser, och 

att detta inte alltid resulterar i samstämmigt deltagande. En praktik kan ges 

mening på olika sätt av dess aktörer då deras deltaganden sker i relation till 

olika medlemskap och därmed identiteter.  

Identitet 

Identitet definieras som självförståelse utifrån vem man är i relation till andra 

i sitt sociala sammanhang och vilka sociala kategorier man tillskriver sig själv 

i relation till sina medlemskap. Vidare förstås identitet som ett utfall av situe-

rat lärande, dvs. vi formar och omformar identitet genom praktikdeltagande 

(Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998; Thunborg, 1999). Wenger (1998) me-

nar att identitet utvecklas som en slags medelväg mellan det sociala och den 

enskilde personen. Med detta menar han att identitet är ett resultat av att både 

se sig som medlem i och del av gemenskaper och breda sociala kategorier 

vilka man associerar med sitt deltagande, samt av sitt förhandlande av dessa 

gemenskapers och kategoriers mening i relation till sina unika erfarenheter. 

Vidare understryker Lave och Wenger (1991) att identitet inte endast är att 
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betrakta som ett utfall av lärprocesser utan att identitet också är starkt kopplat 

till motivation för fortsatt lärande. De menar att vi motiveras att delta i en 

praktik utifrån föreställningar om att deltagandet kommer att göra oss till dem 

vi vill vara, dvs. ett slags självförverkligande som ”realiserar” vår identitet (se 

också Smith, 2013a). 

Vissa kritiker har dock ansett att den situerade lärteorin behöver utveckla 

ett mer avancerat och mångfacetterat identitetsbegrepp (t.ex. Fuller et al., 

2005; Handley et al., 2006). Fuller et al. (2005) påtalar behovet av fler nyanser 

av det situerade identitetsbegreppet. Författarna menar vidare att identitet inte 

endast formas i relation till ett visst deltagande utan att olika aspekter av iden-

titeten också kan baseras på exempelvis tidigare expertis och erfarenheter eller 

tillhörigheter utanför den aktuella praktiken. Handley et al. (2006) föreslår att 

en vidareutveckling av ett situerat identitetsbegrepp kan öppna för förståelse 

av tidigare underbetonade aspekter som tvetydigheter, dilemman och mot-

stånd. Vidare noterar författarna att den situerade lärteorin bygger förvånans-

värt lite på etablerad identitetsteori trots att dess identitetsbegrepp på många 

sätt är hämtat från social identitetsteori. 

För att nyansera och vidareutveckla det situerade identitetsbegreppet i 

denna avhandling, tar jag i de följande två underavsnitten hjälp från social 

identitetsteori och formulerar därigenom en förståelse av hur situerade identi-

teter inrymmer olika identitetsaspekter och kan orsaka dilemman. Först en 

kortfattad beskrivning av social identitetsteori. 

I likhet med Lave och Wenger (1991) och Wenger (1998) bygger social 

identitetsteori (SIT) på antagandet att identitet i grunden formas i sociala pro-

cesser och interaktioner. En av SIT’s föregångsgestalter Charles Horton 

Cooley (1902/2004) menade att ett individuellt ”själv” endast kan uppfattas i 

relation till andra människor och att vi bara kan uppleva ett grupp-själv i re-

lation till större gemenskaper. I Cooleys kölvatten har sedan SIT vidareut-

vecklats bl.a. inom ramen för forskning om organisationsidentitet (Brewer & 

Gardner, 1996/2004; Golden-Biddle & Rao, 1997/2004). 

Brewer och Gardner (1996/2004) pekar på att identitet på individnivån 

traditionellt har utgjort det huvudsakliga intresset inom den västerländska psy-

kologin. Individen har betraktats som relativt avgränsad från omvärlden och 

det personliga självet har utforskats utifrån dess självintresse och unika per-

sonlighetsdrag. Författarna menar dock att SIT utvecklats i en annan riktning 

där det personliga självet endast utgör en aspekt av människan som social va-

relse. 

Identitetsaspekter 

Identitetsaspekter definieras som sätt på vilka ett själv kan representeras uti-

från olika sociala tillhörigheter inom en situerad identitet. De tre olika sätten 

att forma medlemskap som togs upp ovan – utifrån livskontext, den interage-

rande gruppen och sociala världar (jfr Wenger, 1998) – används här för att 
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underbygga en förståelse av olika identitetsaspekter – den personliga, mellan-

mänskliga och opersonliga aspekten. 

Den personliga identitetsaspekten representerar det personliga självet (jfr 

Brewer & Gardner, 1996/2004). Inom ramen för denna avhandling tas en ut-

gångspunkt i att den personliga aspekten formas i relation till hur man förstår 

sig själv och sitt liv i förhållande till vad man gör och vill göra. Man förstår 

således det man företar sig utifrån den aktuella livskontexten, dvs. vilken roll 

och mening görandet har i ens liv i stort och vad det gör en till i relation till 

ens föreställningar om världen och framtiden.  

Den mellanmänskliga identitetsaspekten representerar istället det relation-

ella självet. Brewer och Gardner (1996/2004) menar att denna identitetsaspekt 

är kopplad till relationer med ”signifikanta andra” (jfr Mead, 1934/2015). För-

fattarna klargör att den mellanmänskliga aspekten formas i interaktioner i små 

grupper, nätverk och par av t.ex. vänner, kärlekspartner och familj. Självre-

presentationen handlar här alltså om ens upplevelse av vem man är för dem 

man direkt interagerar och har ömsesidiga relationer med, samt hur man ser 

på dem.  

Den tredje identitetsaspekten är den opersonliga aspekten som represente-

rar det kollektiva självet. Brewer och Gardner (1996/2004) beskriver hur 

denna självrepresentation handlar om en form av ”själv-stereotypisering” vari 

man upplever sig som en representant för sociala grupper och kollektiv. Den 

opersonliga aspekten formas således i relation till att det man gör inrättas i och 

förkroppsligar större sociala världar och kategorier.  

Sammantaget innebär identitetsaspekter olika former av självrepresentat-

ion där den personliga aspekten främst är framtidsorienterad, den mellan-

mänskliga här och nu och den opersonliga mer återskapande. Dessa olika 

aspekter av situerad identitet formas i relation till olika sätt att tillhöra gemen-

skaper på. Brewer och Gardner (1996/2004) menar i likhet med Wenger 

(2000) att dessa aspekter är samberoende men det ofta är en av aspekterna som 

blir den dominerande i varje situation. 

Identitetsdilemman 

Ett identitetsdilemma definieras som en ångest- och spänningsladdad lojali-

tetskonflikt (conflict of commitment) mellan olika identiteter. Thunborg 

(2001, 2016a) menar – med lån från verksamhetsteori – att identitetsdilemman 

uttrycker motsättningar (contradictions) som finns kulturellt och historiskt 

nedärvda i verksamheter (jfr Engeström, 1987, 1999). Hon menar vidare att 

sådana motsättningar kommer till uttryck i de lär- och identitetsdilemman som 

människor går igenom i organiseringen av sina vardagliga praktiker. 

Ett sätt att beskriva en verksamhets inbyggda motsättningar är att det histo-

riskt utvecklas parallella och komplext sammantvinnade sociala världar och 

livskontexter som på olika sätt är närvarande som strukturerande element och 

institutionella ordningar i verksamheten (jfr Giddens, 1984; Czarniawska, 
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2005). Dessa sociala gemenskaper och sammanhang utgör grunden för en ak-

törs formande av identiteter liksom beskrivits ovan. Vidare utgör logiska och 

ideologiska olikheter och spänningsförhållanden mellan olika parallella iden-

titeter en grund för upplevelser av ambivalens – dvs. ett tillstånd då ett objekt 

eller händelse kan förstås som olika saker på samma gång (Berkaak, 1999). 

Rainio och Marjanovic-Shane (2013) menar att ambivalens beskriver hur 

olika och ibland kolliderande världar finns närvarande i en persons liv. Iden-

titetsdilemman tar alltså sin utgångspunkt i ett svårhanterat ambivalent till-

stånd. 

Dilemman uppstår när en aktör upplever ambivalensen mellan olika iden-

titeter som ohållbar. Golden-Biddle och Rao (1997/2004) menar att detta när-

mare bestämt inträffar när praktiken avviker allt för mycket från de förvänt-

ningar och behov som följer av någon av aktörens identiteter. Med detta menar 

författarna att en identitet som är viktig nog för aktören (jfr Reid, Epstein & 

Benson, 1994; Smith, 2013a) kan bli så att säga ”sviken” av praktiken och 

därmed orsaka en ångestladdad och stressig lojalitetskonflikt. På detta sätt kan 

förändringar i praktiken leda till att latent ambivalens och relativt stabila till-

stånd av status quo utvecklas till mer akuta identitetskriser (struggles) och di-

lemman (Hoedemaekers & Ybema, 2015; Thunborg, 2016a).  

Golden-Biddle och Rao (1997/2004) menar vidare att en aktör som upple-

ver ett identitetsdilemma tenderar att reagera genom att ytterligare stärka sin 

underlåtna identitet och tona ner eller helt tillbakabilda andra parallella och 

motstående identiteter. Författarna menar dessutom att detta också medför att 

aktören minskar eller avvecklar sin identifikation med den övergripande verk-

samheten inom vilken praktiken utförs. En övergripande verksamhet, liksom 

företaget, föreningen eller – som i denna avhandling – rockbandet, förstås här 

med Czarniawska (2005) som en kontinuitet mellan återkommande aktivite-

ter, vilka aktörerna förstår som legitimt ihopkopplade utifrån att de är utförda 

i verksamhetens namn.  

Deltagarbana 

En deltagarbana (learning trajectory) definieras som en karriärväg, av fler 

möjliga, för en aktörs förändrade medlemskap i en gemenskap, vilken anläggs 

av kontextuella villkor i relation till aktörens deltagande. Förändrat medlem-

skap kan således förstås som en rörelse längs den särskilda deltagarbana vil-

ken aktörens deltagande sker i relation till.  

En aktörs medlemskap i en gemenskap förändras dels genom aktörens del-

tagande samt genom förändringar i gemenskapen. För det första pekar Lave 

och Wenger (1991) på hur en aktörs praktikdeltagande innebär interaktioner 

med aktörer som anses vara mer centrala medlemmar inom det aktuella sam-

manhanget. Genom härmning, socialisation och identifikation utefter en slags 

mästare-lärling-logik, innebär dessa interaktioner att aktörens deltagande suc-

cesivt kan anses mer kompetent. För det andra förändras medlemskap som en 
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följd av omständigheter som ligger bortom aktörens direkta deltagande. Ex-

empelvis kan det ske kulturella och strukturella förändringar som förändrar 

deltagandets kontextuella villkor liksom normer och syn på kompetens, samt 

materiella och politiska förutsättningar etc. 

Wenger (1998) betonar att aktörers deltagarbanor aldrig är helt förutsäg-

bara och att det finns fler möjliga banor att delta i relation till. Gemensamt för 

deltagarbanor är dock att de framträder som en viss koherens över tid och 

kopplar samman det förgångna med nuet och framtiden. Wenger (2000) menar 

vidare att en deltagarbana bär med sig föreställningar om var man har varit 

och om var man ska. Den exponerar således aktören för en möjlig framtid. 

Detta kan förstås som att föreställningar om gemenskaper och om vad dess 

centrala medlemmar bemästrar, formar en vision av vad man vill bli och 

kunna, och därmed ger en riktning och rörelse i deltagandet. 

Multimedlemskap 

Multimedlemskap (multi-membership) definieras avslutningsvis som en ak-

törs förmåga att delta i en praktik utifrån olika medlemskap i olika situationer. 

Begreppet utgår delvis ifrån Wenger (1998) som menar att multipla medlem-

skap i ibland motstridiga gemenskaper är kännetecknande för vad det innebär 

att vara människa. Han menar att en aktörs förmåga till multimedlemskap möj-

liggörs av ett pågående identitetsarbete i vilket aktören jämkar samman och 

skapar kontinuitet mellan sina olika medlemskap och därigenom kan uppleva 

en koherens hos sig själv. Med andra ord betraktar författaren multimedlem-

skap som en inneboende egenskap hos identitet. Wenger (2000) pekar vidare 

på hur en aktörs ökade förmåga till multimedlemskap har två utvecklande ef-

fekter över tid: personlig mognad och social sammanhållning – då det kan 

bygga broar mellan olika gemenskaper.  

Genom att beakta denna personligt utvecklande läraspekt går Wenger 

(1998, 2000) ett steg vidare från Lave och Wengers (1991) ursprungliga situ-

erade lärteori. Han betraktar ökande förmåga att hantera och röra sig mellan 

olika medlemskap som ett lärande som – till skillnad från situerat – är mer 

”integrerat” hos aktören bortom specifika sociala sammanhang (jfr Mead, 

1934/2015; Berger & Luckmann, 1966; Bron & Thunborg, 2017).  

Jag bygger här vidare på Wengers förståelse av multimedlemskap med två 

väsentliga skillnader. För det första sätter jag multimedlemskap – istället för 

identitet – i centrum för den enskilde aktören. Jag byter således plats på be-

greppens under- och överordning och gör identitet till en underliggande egen-

skap av multimedlemskap. Detta främst för att betona avhandlingens utgångs-

punkt i identiteter som situerade, multipla och kopplade till aktörens olika till-

höranden i relation till en praktik. För det andra avser jag med multimedlem-

skap i huvudsak en aktörs förmåga att kunna delta i en praktik utifrån olika 

medlemskap, och därmed identiteter, i olika situationer. Detta skiljer sig från 

Wenger som framförallt avser en förmåga att kunna delta i, och röra sig mellan 
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olika praktiker utifrån att de innebär medlemskap, vilka jämkas samman i ak-

törens integrerade identitet (jfr Bron & Thunborg, 2017).  

I denna avhandling belyser multimedlemskap en utvecklande läraspekt 

som innebär en aktörs förmåga att skifta mellan och därmed överbrygga olika 

konkurrerande logiker och ideal som kan finnas inom ramen för en övergri-

pande verksamhet och dess ingående praktiker. Ökat multimedlemskap bär 

därför vissa likheter med det verksamhetsteoretiska begreppet expansivt lä-

rande (learning by expanding; Engeström, 1987, 2001) med skillnaderna att 

multimedlemskap här förstås vara aktörsorienterat och inte i sig förutsätter 

beständiga förändringar av hela verksamhetssystem. Med inspiration i Ak-

kerman och Bakker (2011) kan multimedlemskap beskrivas som ett ”gränsö-

verskridande” (boundary-crossing), dvs. en förmåga att överskrida och dra om 

sociokulturella gränser mellan olika gemenskaper och sociala sammanhang. 

Att förstå rockbands formning och utveckling  

I denna avhandling förstås rockbands formning och utveckling över tid som 

lärprocesser. Av de ovan definierade analysbegreppen avser praktik och iden-

titet främst fånga formningsaspekter av lärande, medan deltagarbana och 

multimedlemskap avser fånga utvecklingsaspekter. 

Den första forskningsfrågan, Vilka skeenden kan identifieras i rockbands 

verksamhet? analyseras som hur den övergripande bandverksamheten formas 

över tid, hur bandmedlemmar organiserar och formar verksamhetens ingående 

praktiker på olika sätt, och hur denna organisering har olika förutsättningar 

under olika tidsperioder. Den andra forskningsfrågan, Vilka identiteter formas 

i dessa skeenden? analyseras som vilka olika identiteter bandmedlemmar for-

mar och aktualiserar, och som får betydelse i relation till deras praktikdelta-

ganden i bandverksamhetens olika skeenden och situationer. Till sist analyse-

ras den tredje forskningsfrågan, Vilka utmaningar uppkommer i dessa skeen-

den? främst utifrån hur bandverksamheten på olika sätt kan hindras av band-

medlemmars identitetsdilemman.  

Vidare identifieras drivkrafter och potentialer för utveckling ur hantering 

av utmaningar och överbryggande av dilemman (jfr Thunborg, 2001, 2016b). 

Rockbands utveckling över tid förstås komma till uttryck dels genom bandets 

rörelse längs sin deltagarbana mot ett mer centralt medlemskap som kollektiv 

aktör i musikbranschen (jfr Kirschner, 1998; Behr, 2010; Karlsen, 2010), samt 

genom bandmedlemmars ökande grad av multimedlemskap. 
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5. Metod 

I detta kapitel redogör jag för hur jag har gått till väga för att studera lärande 

och organisering i rockband och närmare bestämt dess skeenden, identiteter 

och utmaningar. Först beskriver jag avhandlingens metodologiska utgångs-

punkter varefter jag redogör för dess forskningsdesign och genomförandepro-

cess. Sedan beskriver jag överväganden och reflektioner beträffande forskar-

rollen, forskningsetik och avhandlingens vetenskapliga kvalitet. 

Metodologi 

Denna avhandling är baserad på en kvalitativ och etnografisk metodologi 

(Spradley, 1980; Davies, 2008; Ybema, Yanow, Wels & Kamsteeg, 2009; 

Czarniawska, 2014). Den etnografiska forskningstraditionen – vilken jag be-

skriver nedan – har kommit att bli tätt förknippad med socialkonstruktivistisk 

filosofi. Jag beskriver därför först några grundläggande socialkonstruktivist-

iska antaganden om den studerade verklighetens beskaffenhet, dvs. ontologi, 

och om vad som är möjligt att veta om den, dvs. epistemologi, som jag utgår 

ifrån i denna avhandling. 

Tre socialkonstruktivistiska grundantaganden 

I dessa grundläggande antaganden är jag influerad av den socialkonstruktiv-

istiska tanketraditionen (Peirce, 1992; Mead, 1934/2015; Schütz, 1999; Goff-

man, 1959; Berger & Luckmann, 1966) och särskilt dess så kallade socioma-

teriella (Latour, 1998; Czarniawska, 2005) och sociokulturella (Vygotsky, 

1978; Säljö, 2000) utvecklingslinjer. 

 

 Människor handlar utifrån sina egna sociala verkligheter. 

 

Czarniawska (2005) betonar att den verklighet som har praktisk relevans för 

samhällsvetenskapliga analyser är kopplad till människors egna föreställ-

ningar och kunnanden. Socialkonstruktivism erbjuder således inte någon vi-

dare ontologisk utgångspunkt i en strikt realistisk mening (jfr Searle, 1995). 

Författaren menar att riktningen istället kan betraktas som ett epistemologiskt 

forskningsprogram med en särskild inriktning mot förståelse av människors 

handlande utifrån deras egna sociala verkligheter. 
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Berger och Luckmann (1966) menar att människors framställande av arte-

fakter, dvs. handlingar och olika typer av fysiska och kulturella redskap, kan 

förstås som en slags externalisering av sociala verkligheter. Människor inrik-

tar således i grunden sina handlingar mot stabilisering och igenkänning av 

världen och sig själva, och i synnerhet mot realisering av sina identiteter och 

medlemskap (Wenger, 1998). 

 

 Sociala verkligheter är under ständig konstruktion och förhandling med 

utgångspunkt i både människors föreställningar och materiell fakticitet. 

 

Berger och Luckmann (1966) belyser hur människor konstruerar sina verklig-

heter socialt i förhandling utifrån både sina upplevelser av mening och erfa-

renheter av den faktiska materiella tillvaron. Sociala verkligheter konstrueras 

i så kallad objektivering där ”objekt” som t.ex. pengar, lagar, stenar, nationer 

och träd, ständigt behöver pratas fram och erkännas i mänskliga interaktioner 

för att fortsätta ”finnas”. I detta sammanhang saknar det således relevans 

huruvida objekten korresponderar mot någon extern materiell fakticitet eller 

inte (Säljö, 2011). Det finns med andra ord ingen pragmatisk skillnad mellan 

en sten och en nation – de är lika ”verkliga” i sina samhälleliga konsekvenser. 

Men objekten är paradoxala i sig själva genom att de både ”finns” och ”görs” 

på samma gång.  

Konstruerandet av social verklighet innebär att människor, genom gemen-

sam formning och stabilisering av sammanhängande tankeobjekt (Schütz, 

1999; Weick, 1995), skapar förståelse och begriplighet av sin materiella till-

varo – vilken här antas utgöra grundmaterialet för all social konstruktion (Ber-

ger & Luckmann, 1966; Searle, 1995). Wenger (1998) understryker vidare hur 

detta konstruerande sker i en ständig förhandling mellan å ena sidan delade 

förgivettagna föreställningar om hur det brukar och ”ska” vara kulturellt och 

historiskt, dvs. en institutionell ordning (Czarniawska, 2005), och å andra si-

dan enskilda personers unika erfarenheter. 

 

 Människors handlande formar en materiell tillvaro med viss regelbun-

denhet. 

 

Människors handlande tenderar att forma mer eller mindre stabila handlings-

mönster och samhällsstrukturer över tid och rum. Detta kan sättas i samband 

med människans behov av vanor och av att vara socialt legitim. För det första 

tar Peirce (1992) en utgångspunkt i att det är genom skapandet av vanemönster 

som människor stabiliserar sina verkligheter. Berger och Luckmann (1966) 

tillägger att behovet av vanor bygger på människans grundläggande öppenhet 

inför världen. Upplevelser av oändliga handlingsalternativ och verklighets-

versioner kan ge upphov till existentiell ångest och stress. För att hålla sådana 

känslor borta strävar människor efter att ”stänga” sin värld genom att upprätt-

hålla en återkommande och därmed begriplig tillvaro.  
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För det andra tenderar handlingsmönster verka normgivande och institut-

ionaliserande – människor har ett behov att göra som andra för att vara legi-

tima, göra ”rätt” och passa in. Berger och Luckmann (1966) menar att så kal-

lad ömsesidig typifiering, dvs. gemensamt befästande av objekts och hand-

lingsmönsters mening, med tiden gör dem så självklara att de träder in i en 

mer eller mindre osynlig bakgrund – de institutionaliseras. Institutionerna får 

en moralisk och normativ verkan då rådande mönster framstår som det rätta 

sättet genom igenkänningens bekräftande och ångestdämpande verkan. 

I denna avhandling studerar jag rockbands lärande och organisering med 

ett särskilt analytiskt fokus på praktiker och identiteter. De grundläggande fi-

losofiska antagandena ger vid hand att rockbands praktiker kan utforskas ge-

nom att betraktas som materiella och relativt regelbundna handlingsmönster. 

Vidare kan identiteter utforskas som en del av bandmedlemmarnas sociala 

verkligheter. Då sociala verkligheter är dynamiska och under konstruktion blir 

det också viktigt att beakta hur olika bandmedlemmar kan ha olika perspektiv 

och förståelse i relation till bandverksamheten.  

Etnografi 

Denna avhandling tar en metodologisk utgångspunkt i etnografi. Spradley 

(1980) menar att etnografen använder sig själv som redskap för att lära sig de 

studerades kulturella kunnande och upplevelse av mening. Förutom att studera 

vad människor gör, säger, använder och framställer, behöver etnografen också 

sätta sig in i de kulturella och historiska sammanhang som de studerade befin-

ner sig i och återskapar. I den etnografiska studien blir allt som bidrar till de 

studerade människornas upplevelse av sin vardag av intresse. 

Schütz (1999) påtalar vidare vikten av att forskaren utvecklar en förmåga 

att skilja på och växla emellan vardagsvärldens och den teoretiska världens 

tankeobjekt. Med detta menar han vad som i metodologiska, och inte minst 

etnografiska sammanhang, brukar benämnas det emiska och det etiska1 per-

spektivet (Martin, 2003) – dvs. de studerade aktörernas perspektiv respektive 

forskarens mer distanserade och teoretiska perspektiv. Etnografen växlar så-

ledes mellan dessa perspektiv och strävar i forskningens slutfas efter att lämna 

sin egen och de studerades vardagsvärld för att översätta sina upplevelser till 

något av teoretiskt och akademiskt intresse.  

Denna avhandlings utgångspunkt i etnografisk metodologi innebär inte att 

avhandlingen är en etnografi i en traditionellt antropologisk mening. Davies 

(2008) menar att etnografi både handlar om en metodologi som företrädesvis 

innefattar kvalitativa datainsamlingstekniker samt om den skrivna produkten 

i sig. Watson (2012) betraktar etnografi som en samhällsvetenskaplig skriv-

genre – ett skrivande av forskarens nära observationer och involvering med 

folk i ett särskilt sammanhang där det observerade sätts i ett större kulturellt 

                                                 
1 Etic, ej att förväxla med svenskans ”etik”. 
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sammanhang. Vidare menar Fayard och Van Maanen (2015) att etnografi kan 

ses som skrivandet av kultur vilket i sig utgör ett konstruerande och kan för-

ändra kulturen när den läses och tas ställning till.  

Den etnografiska metodologin har i denna avhandling främst inneburit att 

mina tolkningar och analyser av rockbands formning och utveckling till stor 

del utgår från en etnografisk förståelse av rockbandlivet. Denna metodologi 

motiveras delvis utifrån en kritik mot att mycket av den kvalitativa forsk-

ningen ensidigt förlitar sig på intervjutekniken. Alvesson (2009) menar att iso-

lerade intervjuer är problematiska och gör det svårt för forskaren att represen-

tera annan verklighet än den som passar sig att föra fram i själva intervjusitu-

ationen. Denna problematik, konstaterar han vidare, löses inte genom att följa 

allehanda detaljerade checklistor och procedurregler för att förfina själva in-

tervjutekniken, dess reliabilitet etc., och därigenom riskera att hemfalla åt na-

velskåderi och så kallad ”proceduralism” (King & Brooks, 2018). 

Forskningsdesign och genomförandeprocess 

Avhandlingens forskningsdesign är baserad på tre delstudier – en intervjustu-

die och två fallstudier. Detta upplägg är delvis inspirerat av Spradley (1980) 

som menar att det etnografiska fältarbetet genomgår tre faser – en beskri-

vande, en fokuserad och en selektiv fas. I en inledande beskrivande fas är in-

tervjustudien här avsedd att ge viss bredd och att vara sonderande efter frågor 

att gå vidare med. De efterföljande fördjupande fallstudierna är avsedda att 

vara alltmer fokuserade och selektiva utefter vad som framkommer som sär-

skilt intressant i relation till avhandlingens syfte (jfr Flyvberg, 2006; Dumez, 

2015). Dumez (2015) menar att fallstudier kännetecknas av en process av stän-

digt jämförande, både inom fallet och mellan fall. I denna avhandling betraktar 

jag både fallstudierna och intervjustudien som nedslag i olika delar av rock-

bandlivet vilka kan uppvisa både likheter och skillnader. Överlag är denna 

forskningsdesign ämnad att ge mig som forskare successivt ökad etnografisk 

förtrogenhet med rockbands vardagliga verksamhet och utmaningar. 

Forskningsprojektet i helhet 

Härnedan beskrivs först forskningsprojektet i sin helhet utifrån aspekter som 

är övergripande och gemensamma för de tre delstudierna – datainsamlings-

tekniker, val av band, databearbetning och analysprocessen. Därefter beskrivs 

varje delstudie närmare var och en för sig. 

Datainsamlingstekniker 

Givet de filosofiska och metodologiska antagandena i denna avhandling blir 

det centralt att studera både hur bandmedlemmars föreställningar och förhand-
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lingar kommer till uttryck i form av deras prat och interaktioner, samt band-

medlemmars fysiska göranden. Olika former av intervjuer om, och observat-

ioner av bandverksamheten, samt forskarens tolkning och holistiska kulturella 

förståelse av den mening medlemmarna tillskriver sin verksamhet och sig 

själva, utgör således en kärna i datainsamlingen. 

Avhandlingens första forskningsfråga, Vilka skeenden kan identifieras i 

rockbands verksamhet? ger vid hand ett behov av att kartlägga bands verk-

samheter över tid och söka efter generella drag. Den andra frågan, Vilka iden-

titeter formas i dessa skeenden? innebär identifiering av bandmedlemmars 

olika och skiftande föreställningar i relation till verksamheten. Den sista frå-

gan, Vilka utmaningar uppkommer i dessa skeenden? innebär att identifiera 

vilka problem och svårigheter bandmedlemmarna upplever i verksamheten. 

För att uttolka bandmedlemmarnas verksamhet och föreställningar har jag, 

för det första, använt semistrukturerade etnografiska intervjuer. Spradley 

(1980) klargör att en etnografisk intervju innebär ett ibland mer, och ibland 

mindre formellt samtal mellan forskaren och de/n studerade, vilket forskaren 

tolkar i ljuset av hela sin kulturella förtrogenhet med de/n studerades sociala 

verklighet. Vidare menar Kvale (1997) att en semistrukturerad intervju inne-

bär att ett stort utrymme lämnas för de intervjuade att få prata till punkt, fritt 

och reflekterande utefter relativt öppna frågor och teman. I intervjuerna här 

får bandmedlemmar – både enskilt och i grupp – berätta om och reflektera 

över sin bandverksamhet.  

För det andra har jag använt olika former av observationer av bandens gö-

randen och interaktioner. För att göra kartläggning av bandverksamheterna 

praktiskt möjligt och för att bättre förstå bandens utåtriktade arbete, utgörs 

observationstillfällena både av öppna och dolda observationer. Holme och 

Solvang (1997) beskriver hur öppna observationer innebär att de studerade är 

medvetna om att de blir observerade, medan dolda observationer kan bygga 

både på att de studerade observeras från distans, utom synhåll för de studerade, 

samt under cover, mitt bland de studerade utan deras vetskap. I denna avhand-

ling är observationerna öppna eller dolda i betydelsen: min direkta närvaro vid 

bandens interna interaktioner, eller min distanserade observation av den of-

fentliga bandverksamheten, så som den är tillgänglig inför en extern publik. 

Spradley (1980) menar att den direkt observerande forskarens roll utgörs 

av en glidande skala mellan att aktivt delta i en verksamhet observerande och 

att passivt observera deltagare i en verksamhet. Mina direkta observationer är 

i huvudsak passiva i syfte att inte störa bandverksamheterna mer än nödvän-

digt och samtidigt ge mig möjligheter att kunna överblicka och uppfatta band-

medlemmarnas interaktioner. Behr (2010) poängterar att det kan vara känsligt 

och pressande för band att ge en extern person tillgång till sitt inre arbete. En 

av hans studiedeltagare kände t.o.m. att ”[i]t sort of turns a practice into a kind 

of performance” (s. 177). I mina direkta observationer ämnar jag balansera 

mellan att inte störa bandens arbete – medveten om att forskaren till viss del 
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alltid gör det genom sin närvaro (Fornäs et al., 1990; Van Maanen, 1991; Ort-

ner, 1997; Bennett, 2002; Behr, 2010) – samt att skapa tillit och avspänning 

genom mer aktivt deltagande interaktioner någon gång emellanåt. 

Val av band 

I de tre delstudierna medverkar totalt fem stockholmsbaserade rockband som 

är verksamma inom olika undergenres och stilar, så som pop, punk och metal. 

Jag valde banden delvis utifrån att tillträde till dem varit praktiskt möjligt och 

genomförbart inom ramen för mina sociala nätverk inom musiklivet. Detta 

liknar vad som ibland kallas ett bekvämlighetsurval (Cohen, Manion & Mor-

rison, 2011). Det kan dock diskuteras om ordet ”bekväm” är det bästa för att 

beskriva mina val av band. Forskning på ”hemmaplan” (Alvesson, 2009; 

Malm, 2018) – att vara forskare och del av musiklivet – innebär också många 

utmaningar, vilket jag diskuterar under avsnittet om forskarrollen nedan. 

Valen av band har också utgått ifrån en medveten strategi att studera olika 

”stora” band, dvs. med olika grad av publik framgång. Ett motiv för detta är 

att bandlitteraturen pekar på att mängden publik framgång tycks ha viss bety-

delse för hur musiker organiserar sitt arbete (Cohen, 1991; Kirschner, 1998; 

Weinstein, 2006; Behr, 2015; Miller, 2018). De valda bandens publika storlek 

har här utgått ifrån mina ungefärliga bedömningar utifrån vad jag vet och tagit 

reda på om dem.  

Sammantaget utgörs studiedeltagarna av 18 musiker, varav 13 är män och 

5 är kvinnor. Beaktat att jag själv är man och måhända tenderar att kontakta 

andra män inom ramen för rockbandlivets så kallade homosocialitet (se vidare 

t.ex. Cohen, 1991; Weinstein, 1991) och att jag inte haft någon medveten am-

bition att styra valen av band utefter könsbalans, kan utfallet ändå sägas unge-

färligt spegla hur könsfördelningen i landet ser ut i stort (se kapitel 1; Studie-

förbunden, 2019). 

Databearbetning 

Intervjuer och observationer transkriberades med stöd i inspelningar, anteck-

ningar och minnen från varje tillfälle. Jag transkriberade med fokus på vad 

som sägs och mina beskrivningar av vad som sker. När de intervjuade delgav 

mig ren information om person- och banddata transkriberade jag i regel inte 

detta utan antecknade istället i en fil vid sidan om. Vidare meningkoncentre-

rade och redigerade jag transkriptionerna lätt för begriplighet gällande exem-

pelvis ordföljd, stakningar, upprepningar, onödiga utfyllnadsord och hum-

ljud, vilket ofta karaktäriserar det mänskliga talet. Jag behöll dock vissa ut-

tryck som jag bedömde kan spela roll för nyansering och djupare mening, lik-

som fniss, skratt, hostningar och pauser.  

Avhandlingens sammanlagda datamaterial består av ca 300 A4 text. Denna 

textmängd utgörs dels av transkriptioner och anteckningar från totalt 22 h av 

intervjuande och direkt observerande, samt av material från icke-klockade in-

tervjuer och observationer. Allt material fördes över till Word- och Excelfiler 
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där jag ordnade, rubriksatte, daterade och ibland beskrev det som sker i materi-

alet.  

Analysprocessen 

Trots att analys genomsyrar alla delar av etnografisk forskning poängterar Da-

vies (2008) att analysen blir mer formaliserad då forskaren har lämnat fältet 

och arbetar med sina data, dvs. befinner sig ”inne vid skrivbordet” (Czar-

niawska, 2014). Metoden för den formaliserade analysen i denna avhandling 

kan liknas vid vad som har kallats tematisk mallanalys (King & Brooks, 2018). 

Varje delstudies mallanalys startade i regel med att jag rekonstruerade de 

studerade bandens historiska tidslinjer och händelseförlopp utifrån en över-

siktlig genomgång av allt material. Dessa händelsescheman har jag sedan an-

vänt som ett stöd och inramning för mina fortsatta analyser. Vidare valde jag 

ut ett material som jag bedömde som representativt till att börja med. Med 

hjälp av tillfälliga a priori, dvs. på förhand bestämda teman eller ”riktnings-

givande begrepp” (sensitizing concepts; jfr Scott & Usher, 2011; Bron & 

Thunborg, 2015, 2017) för de olika delstudierna genomsökte jag de utskrivna 

textmaterialen. Framväxande teman gavs koder i form av anteckningar och 

färgmarkeringar i anslutning till olika textavsnitt. Dessa teman formade en 

initial mall som jag sedan kodade resten av den aktuella delstudiens material 

utefter. Jag gick fram och tillbaka mellan data och teman där mallen succesivt 

stabiliserades genom kontinuerlig omkodning och skapande, modifierande, 

hopslagande och skrotande av teman. Den resulterande mallen begreppslig-

gjordes slutligen inom ramen för generella kategorier och teoretiska förkla-

ringsmodeller. 

Vad som inte framgår av denna beskrivning är att avhandlingens samman-

lagda resultat också bygger på en mer svårfångad så kallat abduktiv analys-

process som fortlöpte genom och utöver de olika delstudierna. 

Abduktion avser en kreativ och testande slutledningsprocess där induktion, 

dvs. att generera generella förklaringsmönster och hypoteser ur data, samspe-

lar med deduktion, dvs. att testa om hypoteserna kan förklara data. Processen 

kan liknas vid ett detektivarbete där forskaren formulerar och modifierar till-

fälliga hypoteser och kategorier för att experimentera fram och tillbaka med 

materialet och till sist sluta sig till den mest rimliga och generellt giltiga för-

klaringen (Peirce, 1992; Swedberg, 2012; Timmermans & Tavory, 2012; Bron 

& Thunborg, 2017). Swedberg (2012) beskriver abduktion som forskarens te-

oretiseringsprocess där utgångspunkten är upptäckande och slutprodukten an-

knytning till teori. 

Genom hela forskningsprojektet har jag varit inbegripen i teoretisering och 

återvändande till mina data och minnen av banden för att pröva och ompröva 

hur materialet kan ges en generell och teoretiskt förankrad förklaring. Jag la-

borerade kontinuerligt med egna hypoteser och kategorier i samspel med in-

läsning av litteratur och utbyte med forskarkollegor. Nytt datamaterial och nya 

teoretiska insikter påverkade därmed varandra ömsesidigt längs vägen. Å ena 
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sidan möjliggjordes empiriska upptäckter genom att något i materialet stack 

ut och inte tycktes passa in i de kategorier och teman jag hade etablerat för 

tillfället. Detta tvingade mig att ändra i kategorierna genom att göra dem fler, 

definiera om, slå ihop etc. Å andra sidan ledde teoretiska insikter och kun-

skaper till att materialet framstod i nytt ljus för mig och kategoriserades om 

osv. Genom hela projektet var jag därför mån om att generera mer data-

material än vad som framstod som relevant för stunden. Detta har visat sig 

vara en användbar strategi då jag har kunnat gå tillbaka efter flera år och upp-

täcka nya aspekter.  

Analyserna i varje delstudie skedde således i samspel med denna övergri-

pande process, samtidigt som att denna process formades av och anpassades 

efter vad som framkom i varje delanalys. Riktningsgivande begrepp guidade 

inte bara analysen av textmaterialet utan också själva de empiriska undersök-

ningarna. 

Härnäst beskriver jag varje delstudie för sig utifrån deras mer specifika 

forskningsfrågor, datainsamlingstekniker, studieobjekt, studiedeltagare, ge-

nomförande, avrapportering och analytiskt fokus. Därefter har jag försökt 

fånga, om än bara en glimt av hur forskningsprojektets övergripande abduk-

tiva analysprocess genom de olika delstudierna resulterat i en metaanalys. 
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Tabell 1: En schematisk beskrivning av forskningsprojektets delstudier. 
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Delstudie 1: Intervjustudie 

Delstudiens forskningsfrågor och datainsamlingsteknik 

I tabell 1 ovan kan utläsas att den första delstudien utgår från forskningsfrå-

gorna Hur organiseras rockbands verksamhet över tid? och Hur formas iden-

titeter i verksamheten? Delstudien bygger på att ett antal band utforskas uti-

från individuella intervjuer med representanter från varje av de medverkande 

banden. Dessa intervjuer kan närmast beskrivas som ett historieberättande, el-

ler storytelling. Coupland (2015) menar att storytelling är en intervjuteknik 

som ger forskaren tillgång till praktiker och sociala verkligheter genom ana-

lyser av den intervjuades framställningar av och reflektioner över gångna hän-

delser. Intervjuerna i delstudien fokuseras kring bandmedlemmarnas berättel-

ser om sina respektive bands verksamheter. 

Studieobjekt och studiedeltagare 

För att få en bred bild av bandverksamheten valde jag tre olika band till denna 

delstudie. Dessa band kan beskrivas ha ingen eller viss lokal publik. För att få 

syn på eventuella skillnader inom banden valdes två intervjupersoner från 

varje band. Intervjupersonerna är i åldern 26–38 år och består av fyra män och 

två kvinnor. Intervjustudien utgörs således totalt av 6 individuella intervjuer. 

Genomförande 

Upprinnelsen till intervjustudien var en tidigare undersökning inom ramen för 

mitt masterarbete (med ett band som jag nedan kallar ”Popbandet”). Den stu-

dien hade visat att bands verksamhet går i vågor och byggdes upp till särskilt 

intensiva perioder. Jag var därför nyfiken på om det även gällde i andra band 

och särskilt i mindre framgångsrika, som de jag själv har mest erfarenhet av. 

Vid starten på min forskarutbildning, hösten 2015, var jag också intresserad 

av att själv få prata med bandmusiker kring dessa fynd, vilket jag inte hade 

gjort så mycket i masterstudien. Då jag har många bandmusiker i mina sociala 

nätverk var en ytterligare drivkraft att ta tillvara på min unika chans att få del 

av bandmusikers erfarenheter.  

Intervjuerna genomfördes samma höst i intervjupersonernas replokal, hem 

eller på kafé och tog cirka 15–20 minuter vardera. Inför intervjuerna skickade 

jag ut en preliminär intervjuguide där det framgick vilka teman som jag öns-

kade samtala om. Med utgångspunkt i denna guide bad jag intervjupersonerna 

berätta fritt om någon specifik period i deras bands historia som de upplever 

som särskilt intensiv och högaktiv. Utifrån detta ställde jag följdfrågor i stil 

med ”på vilket sätt var perioden intensiv?”, ”vilka aktiviteter genomförde 

ni?”, ”hur ofta träffades ni?”, ”hur såg medlemmarnas delaktighet ut?”, ”vad 

föranledde att ni kom in i denna period?”, ”hur slutade perioden?”, ”vad hände 

sen?” och ”har ni varit med om liknande perioder?” 
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Jag spelade in ljudet med hjälp av min mobiltelefon som fick ligga på bord 

mellan mig och de intervjuade. Detta gjorde några av de intervjuade lite 

spända till en början – med frågor om jag kanske glömt sätta på eller om det 

spelas in nu. Jag tolkar detta som att de mest var måna om mitt forskningspro-

jekt och inte ville att något av det som de ville dela med sig av skulle gå för-

lorat. Under intervjuerna förde jag även små anteckningar om sådant så som 

klockslag och bakgrundsinformation om de intervjuade för att stödja det ef-

terföljande transkriberingsarbetet. För att se till att intervjuerna någorlunda 

höll sig till intervjuguiden och fördjupade dess teman antecknade jag också 

löpande vilka teman som behandlats, samt spontant uppkomna idéer till följd-

frågor. 

Avrapportering och analytiskt fokus 

Jag började författa den första delstudien 2016 (artikel 1). Som en utgångs-

punkt i den tematiska mallanalysen bedömde jag att en intervju från varje av 

de tre banden var ett representativt material. I kodningen av materialet föll jag 

tillbaka på mina intryck från masterarbetet. Exempel på hur abduktionen går 

utöver den enskilda studien ges här i att temat om verksamhetens intensiva 

perioder kom från den föregående undersökningen och fungerade som rikt-

ningsgivare. 

Vid test gentemot intervjustudiens data framträdde dock en del material 

som inte passade in på detta tema. Detta föranledde att temat fick modifieras 

– i detta fall genom att skapa ett ytterligare tema (här en ytterligare typ av 

period; se artikel 1). Vidare testade jag dessa nya teman i tanken tillbaka 

gentemot masterarbetet och dess analyser. Utifrån denna jämförelse framstod 

lågaktiva perioder som ”vila” och vilotillståndet som ett särskilt sätt att orga-

nisera på – ett ”organiseringsläge”. Samtidigt gav bandlitteraturen (t.ex. Ben-

nett, 1980; Weinstein, 1991; Taylor, 2003) inspiration till att se bandverksam-

heten som en typ av ”produktion”. Produktionsläge och viloläge var nu två 

nya modifierade teman – med tillhörande beskrivningar vad de generellt inne-

bär – som jag återigen testade mot intervjustudien för att se att de nu kunde 

täcka in och ge en rimlig förklaring av hela materialet. 

I intervjumaterialet framkom interna skillnader mellan bandmedlemmars 

syn på verksamheten och på sig själva. Detta material kom att kategoriseras 

utifrån mitt vid tiden nyvunna teoretiska intresse för identitet. Men till skillnad 

från organiseringslägena såg jag nu betydligt större skillnader när jag jämförde 

med den tidigare masterstudien. Till viss del kunde jag justera identitetsana-

lysens benämningar och beskrivningar för att också stämma in på den tidigare 

studien, men överlag fick jag nöja mig med att det jag nu funnit om identitet 

främst verkar gälla banden i intervjustudien. Jag formulerade en hypotes om 

att dessa skillnader har att göra med olika grader av framgång mellan å ena 

sidan banden i intervjustudien, och å andra bandet i masterstudien.  
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Delstudie 2: Fallstudie – Popbandet 

Delstudiens forskningsfråga och datainsamlingstekniker 

Utgångspunkten för den andra delstudien är forskningsfrågan Hur sker lärande 

i ett rockbands organisering av sin verksamhet? Delstudien utgörs av en fall-

studie av ett band som studeras närmare över tid, utifrån både observationer 

och intervjuer. I analogi med den övergripande forskningsdesignens tre etno-

grafiska faser (se ovan; Spradley, 1980) läggs även fallstudien upp utefter 

samma princip. Observationerna förläggs mer i början och intervjuerna mer 

mot slutet av undersökningsperioden. Under observationerna samlar jag på 

mig intryck för att sedan vara mer fokuserad i min uppmärksamhet. Mot slutet 

av undersökningen är jag mer selektiv och genomför intervjuerna utifrån te-

man jag har observerat under vägen och frågor om sådant jag blivit särskilt 

nyfiken på.  

Den huvudsakliga observationsformen i denna delstudie är löpande direkt 

observation av bandets interna chat. Chattande innebär både synkron och 

asynkron textkommunikation, dvs. att man kan svara omedelbart eller när man 

har tid (Czarniawska, 2014). Att studera denna form av mänsklig kommuni-

kation är en relativt ny men allt vanligare datainsamlingsteknik inom dagens 

samhällsvetenskap, vilken bär likheter med text-/artefaktinsamling (Born & 

Haworth, 2017; McDonald, Nicolescu & Sinanan, 2017). Som chat-deltagare 

kan jag följa bandets digitala interaktioner dag för dag från distans via min 

egen mobiltelefon. Konversationerna av text, bilder och emojis, dvs. små 

känslouttrycksikoner lagras automatiskt i varje deltagares mobiltelefon och 

således också i min. 

För att få en rik och nyanserad bild av bandets verksamhet innebär denna 

fallstudie även direkta och fysiskt närvarande observationer. Dessa utgörs av 

observation av när bandet repeterar och när de har bandmöte. Dessutom görs 

distanserade observationer i form av observation av livespelning som delta-

gare i publiken, samt av bandets marknadsförande aktiviteter och förekomst 

på internet. Trots att dessa publika aktiviteter faller utanför avhandlingens pri-

mära intresseområden blir erfarenheter av bandets popularitet och ansikte utåt 

viktiga för sammanhang och fördjupad förståelse av bandmedlemmarnas in-

terna diskussioner och föreställningar om sig själva och bandet. 

Fallstudien utgörs även av intervjuer, i grupp och individuellt. Gruppinter-

vjun har delvis funktionen av ett reflektionsmöte med likheter med vad som 

ibland kallas stimulated recall (Haglund, 2003). Detta innebär här att band-

medlemmarna får diskutera och reflektera över saker som jag funnit särskilt 

intressanta i mina observationer av deras verksamhet. 

De individuella intervjuerna syftar här främst till att ge möjlighet till upp-

följningsfrågor och kontroll av olika sakförhållanden om bandet. Dessa inter-

vjuer görs dels via telefon och dels via e-mail. Att intervjua via e-mail är en 

asynkron online-intervjuteknik med både fördelar och nackdelar, bl.a. att 
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materialet kan bli torftigt (Czarniawska, 2014). Detta ses inte som någon nack-

del i detta fall då det främst handlar om ren informationskontroll.  

Studieobjekt och studiedeltagare 

Till denna delstudie valde jag som fallstudie ett band med regional och viss 

nationell publik som jag kallar ”Popbandet”. De åtta bandmedlemmarna är 

män i åldern 25–30 år. Till delstudiens efterkontrollerande individuella inter-

vjuer valde jag av praktiska skäl min kontaktperson i bandet. 

Genomförande 

Jag genomförde fallstudien om Popbandet under 7 månader, 2013–2014. Upp-

rinnelsen till denna undersökning var att jag inför mitt masterarbete kommit 

att intressera mig för organisationspedagogik och föresatt mig att studera or-

ganiseringsprocesser i rockband. Jag valde ut bandet utifrån att jag kände en i 

bandet, han som blev min kontaktperson, och genom honom följt hur de eta-

blerat sig allt mer inom musikbranschen och rönt vissa framgångar.  

Min plan var att främst observera bandets interna interaktioner i återkom-

mande nedslag under ca fyra månader. Men när jag mötte bandet första gången 

i deras replokal blev jag nästan direkt inbjuden till deras interna chat på mo-

bilappen WhatsApp. Löpande observation av bandets dagliga textbaserade 

diskussioner och planering av sin verksamhet kom därför oväntat att bli under-

sökningens huvudsakliga datainsamling. Under undersökningsperioden skrev 

jag inte några egna chat-inlägg mer än en hälsning då jag blev inbjuden och 

ett tack på slutet innan jag hoppade ur. Det insamlade chat-materialet utgjor-

des av totalt 1 564 inlägg, vilka jag kodade i en Excel-baserad databas efter 

datum och tid, vem som sa vad, vilken del av verksamheten samtalet handlade 

om och samtalsämne. 

Parallellt med chat-observationen observerade jag även löpande bandets 

publika och marknadsförande online-aktivitet via Facebook, YouTube och 

hemsida. I denna observation dokumenterade jag övergripande beskrivningar 

av bandets verksamhet beträffande livespelningar och offentliggörande av 

musik, bilder och filmer. Jag dokumenterade även delar av bandets medverkan 

i olika journalistiska sammanhang, liksom i intervjuer och recensioner. 

Utöver den löpande observationen gjorde jag ett antal nedslag i form av 

observationer och intervjuer, vilka jag planerade efter hand via informella 

samtal med kontaktpersonen. Dessa tillfällen var just ”nedslag”, då bandet 

träffades betydligt oftare, ibland flera gånger i veckan, för återkommande ak-

tiviteter som repetitioner, möten, livespelningar etc. 

I början av undersökningsperioden observerade jag en repetition i samband 

med min första träff med bandet (ca 30 min), samt en livespelning på ett större 

spelställe i Stockholm. Mot mitten av perioden observerade jag ett bandmöte 

(i replokalen; ca 3 h) och ytterligare en repetition (ca 2 h). Vid repetitionerna 

deltog de flesta medlemmarna och vid bandmötet samtliga. 
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Under de direkta observationerna satt jag tyst i en soffa i ett hörn, gjorde 

anteckningar om vad som hände och vad bandmedlemmarna sa till varandra. 

Under repetitionerna gick mycket tid åt till att bara titta på när bandet spelade 

sina låtar om och om igen. Överlag riktade jag in mig på de stunder då med-

lemmarna pratade om icke-musikrelaterade saker som pågående projekt, stun-

dande händelser, planering, åsiktsutbyten etc. Som stöd för mitt observerande 

utgick jag fritt ifrån ett enkelt observationsschema utan fasta kategorier 

(Bjørndal, 2005) där jag registrerade tidpunkter, stödord och händelser i an-

teckningsbok alternativt mobiltelefon. Vidare såg jag till att sitta så att jag såg 

en klocka. Under bandmötet satt medlemmarna samlade i soffa och stolar runt 

ett stort bord, och själv satt jag utanför ”cirkeln” och antecknade, diskret men 

intensivt på mobilen, vad som sas och av vem. 

Vidare kan observationen av bandmötet ses som ett exempel på hur fältar-

betet övergick från en inledande beskrivande till mer fokuserad fas (jfr Sprad-

ley, 1980). Jag hade fått en känsla av att mötet skulle behandla saker jag hade 

kommit att blir särskilt intresserad av under chat-observationen: medlemmar-

nas olika syn på bandet. Under mötet framkom material som tydliggjorde detta 

vilket gjorde att jag kände ett behov av att förlänga undersökningen utöver 

vad som först var avtalat. Detta gav bandet sitt tillstånd till.  

Jag interagerade stundtals med bandet under de direkta observationerna, 

genom nyfikna frågor, bandmedlemmarnas frågor till mig, fika, småprat om 

musik, etc. Överlag upplever jag att dessa små interaktioner bidrog till band-

medlemmarnas tillit och förtroende för mig och min närvaro. De bidrog också 

till min egen avspänning då det kändes ganska märkligt att sitta länge tyst i ett 

litet intimt sammanhang. Ett exempel på behovet av interaktion och avspän-

ning var när en av medlemmarna under bandmötet skämtsamt kommenterade 

att jag nu fått mig ”ett riktigt scoop”, med anspelning på att det som sagts var 

lite känsligt och sensationellt, och att jag satt och antecknade som om jag kom 

från skvallerpressen. 

Under den distanserade livespelnings-observation förde jag anteckningar 

kring mina intryck av bandet men framför allt av publiken beträffande storlek 

och agerande. Att acceptera bandets inbjudning att gå och se dem live – trots 

att detta inte var min plan från början – tror jag ytterligare kan ha stärkt med-

lemmarnas tillit för mig. Bandets liveframförande var något de var stolta över 

att visa upp till skillnad från deras stundtals mindre glamorösa interna me-

ningsskiljaktigheter i replokal och chat.  

Mot slutet av undersökningsperioden när jag bedömde att jag fått tillräck-

ligt material genomförde jag en gruppintervju (i replokalen; ca 1,5 h) som fyra 

av åtta medlemmar hade möjlighet att medverka i. Med nackdelen att inte få 

allas röster hörda vid detta tillfälle, visade sig samtidigt det något reducerade 

antalet deltagare ge djuplodande diskussioner och reflektioner där varje delta-

gare fick stort talutrymme. 

Intervjuförförfarandet beträffande ljudinspelning och anteckningar skedde 

i likhet med intervjustudien ovan. Ingen intervjuguide skickades ut i förväg då 
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avsikten främst var att medlemmarna skulle reflektera över stora planscher, på 

vilka jag prelimärt hade kartlagt deras verksamhet i form av en tidslinje med 

inritade händelser och aktiviteter. Under intervjun kom medlemmarna att re-

flektera över saker som jag fäst särskilt intresse vid under mina observationer 

– bandets skiftande aktivitetsnivåer, skillnader mellan medlemmarna som 

framkommit under bandmötet, och bandets interaktioner på WhatsApp. 

Jag upplevde att bandmedlemmarna generellt var lite ovana att samtala med 

en extern person om sitt interna arbete, sina relationer med varandra, och annat 

som inte direkt rör själva musiken. Till exempel skämtade de under intervjun 

om att de nu likt en dokusåpa skulle ”prata ut” och bekänna saker om och för 

varandra. Vid flertal tillfällen gav samtalet upphov till diskussioner och ibland 

smärre meningsskiljaktigheter mellan bandmedlemmarna. Överlag verkade 

gruppintervjun uppskattad och många gånger tankeväckande för dem. 

Sist i undersökningen intervjuade jag kontaktpersonen via telefon (ca 1 h) 

respektive via e-mail, där han fick hjälpa mig att fylla i vissa luckor om ban-

dets verksamhet, medlemmar och biografi. Vid telefonintervjun hade jag he-

adset och antecknade intervjupersonens ungefärliga svar simultant på dator. 

Intervjun spelades inte in då jag ansåg det innebära onödigt tekniskt arbete för 

ett material som jag inte avsåg lägga så stor analytisk vikt vid. Jag skickade 

heller inte ut någon guide i förväg då det främst gällde efterkontrollerande 

frågor om sakförhållanden. 

Avrapportering och analytiskt fokus 

Under 2017 började jag författa delstudie 2 (artikel 2). I denna delstudie åter-

vände jag till mitt redan bearbetade och analyserade material från Popbandet 

(masteruppsatsen) för att göra en ny analys. Masteruppsatsens och den första 

delstudiens analyser om projektorganisering, organiseringslägen och olika 

identiteter fungerade nu som riktningsgivare. Jag använde här det tidsligt hel-

täckande chat-materialet för att konstruera en initial mall och koda hela 

materialet utefter. 

I mallanalysen växte det fram teman om hur medlemmarna förstår bandets 

mening i verksamhetens olika lägen och hur de förstår sig själva i dessa. På 

liknande sätt som tidigare teoretiserade jag det specifika materialet i abduktivt 

samspel med mina erfarenheter från hela forskningsprojektet. Här framträdde 

både likheter och skillnader gentemot delstudie 1, vilket bidrog till att ytterli-

gare befästa min hypotes om vilka aspekter som är mer generella för olika 

stora rockband, dvs. projektorganisering och organiseringslägen, och vilka 

som varierar mellan olika grader av framgång, dvs. vilka identiteter som gör 

sig mest gällande. Vidare hade jag vid denna tidpunkt vidgat mitt teoretiska 

intresse för organisering och identitet till att förstå dessa som aspekter av ett 

övergripande lärande som deltagande i praktiker. 



49 

Delstudie 3: Fallstudie – Rockbandet 

Delstudiens forskningsfråga och datainsamlingstekniker 

Den tredje delstudien utgår från forskningsfrågan Hur formas identiteter i ett 

satsande och företagsinriktat rockband? Delstudien är i huvudsak uppbyggd 

på samma sätt som delstudie 2 ovan, dvs. av observationer och intervjuer. Här 

ligger dock datainsamlingens tyngdpunkt på direkt observation av repetit-

ioner. Fallstudien inkluderar även direkt observation av bandmöte, samt di-

stanserad observation av livespelning och löpande publik online-verksamhet. 

Intervjuerna utgörs delvis av gruppintervjuer av den typ som beskrivits 

ovan, samt av en individuell chat-intervju. I likhet med vad som beskrivits om 

chat-observation ovan, kan denna form av online-intervjuande förstås som 

både synkron och asynkron (Czarniawska, 2014). Denna intervjuteknik kan 

ses som ett praktiskt sätt att kunna få del av bandets interna verksamhet mellan 

planerade fysiska observations- och intervjutillfällen, och som kan uppfattas 

som relativt flexibelt och kravlöst av den intervjuade. Tanken med denna in-

tervju var i huvudsak att berika och nyansera min bild av bandets kommersi-

ella utveckling genom en av de mindre erfarna medlemmarnas perspektiv. 

Studieobjekt och studiedeltagare 

Till denna delstudie valde jag som fallstudie ett band med nationell och viss 

internationell publik, ”Rockbandet”. Bandet består av fem medlemmar varav 

fyra medverkar i undersökningen. Den femte medlemmen deltar i bandet på 

distans och i huvudsak på livespelningar. De fyra medverkande medlemmarna 

är i åldern 25–50 år och består av tre kvinnor och en man. Till den individuella 

intervjun valde jag hon som var min kontaktperson, även här delvis av prak-

tiska skäl, men också då hon var en av bandmedlemmarna med minst bander-

farenhet och därför lämpad att ge det lite ”utifrån”-perspektiv på bandets kar-

riärsatsningar som jag sökte. 

Genomförande 

Denna fallstudie har sin upprinnelse i att jag efter den ovan beskrivna inter-

vjustudien blev nyfiken på att utforska publikt kända band, vilket är ett mindre 

bekant område för mig. Min plan var att studera ett band som en fallstudie på 

liknande sätt som jag tidigare studerat Popbandet. 

En ytligt bekant till mig hade nyligen blivit medlem i ett band som verkade 

vara på randen till ett större genombrott och jag såg min chans. Bandet, som 

jag kallar Rockbandet, ställde upp på att bli studerade under ett helt år, 2016. 

Jag frågade planenligt om jag fick delta i bandets interna online-kommunikat-

ion på liknande sätt som jag gjort med Popbandet. Svaret blev nej. Jag miss-

tröstade inför detta bakslag och började känna att forskningsprojektet på det 

hela taget kändes vardagligt och ointressant. 
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Jag baserade istället undersökningen främst på återkommande nedslag i 

form av observationer av några av bandets repetitioner, gruppintervjuer i ban-

dets replokal, samt på löpande observation av bandets utåtriktade online-verk-

samhet och figurerande i media. Denna datainsamling genomfördes i huvud-

sak på samma sätt som i delstudie 2 ovan. En skillnad var att jag i denna 

delstudie dessutom spelade in ljudet från repetitions-observationerna på mo-

biltelefon. 

Efter att ha genomfört en första informationsträff med bandet och en repe-

titions-observation (ca 1,5 h) kom en vändpunkt med nytt hopp om projektet 

under nästföljande tillfälle. Jag och min bekanta i bandet, dvs. kontaktperso-

nen, hade planerat att jag skulle komma för en ”vanlig” repetitions-observat-

ion då det visade sig att vi missförstått varandra. Bandet var inställda på en 

gruppintervju vilket jag var helt oförberedd på. Det fanns inte mycket annat 

för mig att göra än att improvisera och snabbt erinra mig om vilka frågor mina 

intryck av bandet hittills hade väckt. Utan chans till förberedelse verkar situ-

ationen ha lockat fram en slags genuin nyfikenhet hos mig som jag tror att 

bandet också märkte av. Under denna gruppintervju (ca 40 min), som jag spe-

lade in på mobiltelefonen i likhet med övriga delstudier, hörde jag mig ställa 

frågor om hur de ser på att bli proffsiga och att lära sig fungera som ett företag 

tillsammans. Bandmedlemmarnas rika svar och reflektioner kring dessa teman 

fick mig att från denna punkt framåt inrikta hela projektet och min inläsning 

av litteratur allt mer mot lärande.  

Under mitten av undersökningsperioden observerade jag en andra (ca 2 h) 

och tredje (ca 2,5 h) repetition, ett bandmöte (ca 20 min), och en livespelning 

på en svensk festival. Livespelnings-observationen genomfördes i likhet med 

den andra delstudien ovan. Denna gång spelade jag även in ljudet på mobilen 

som stöd när jag senare renskrev mina anteckningar. 

I denna mellersta del av undersökningen lärde jag mig att vara särskilt upp-

märksam i början och slutet av observationerna i replokalen, då det ofta var 

då bandmedlemmarna diskuterade för mig särskilt intressanta saker om verk-

samheten. Detta exemplifierar hur undersökningen övergick från den beskri-

vande till den fokuserade fasen (jfr Spradley, 1980). 

Vid den tredje repetitions-observationen testade jag att filma från min ob-

servationspost i hörnet. Bjørndal (2005) menar att videofilmning, till skillnad 

från ljudinspelning, kan fånga upp samspelet mellan det verbala och icke-ver-

bala i mänsklig kommunikation och därmed utgöra ett bättre efterhandsstöd 

för en helhetsinriktad tolkning av en social situation. I likhet med vad förfat-

taren också påpekar, upplevde jag dock att filmningen hade en stor påverkan 

på bandmedlemmarna, dvs. så kallad reaktivitet (Cohen et al., 2011). De blev 

väldigt medvetna om hur de agerade, även mellan låtarna, och såg filmningen 

mest som en chans att agera som om det vore en riktig livespelning för att 

efteråt kunna se och utvärdera sitt framförande ur ett publikperspektiv. Jag 

drog slutsatsen att nackdelarna med att filma mina observationer övervägde 

fördelarna i detta sammanhang. 
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Filmningen kan dock ha bidragit till att skapa utrymme för interaktioner 

och avspänning mellan mig och bandet. Bandet och jag tittade på filmen till-

sammans mot slutet av repetitionen. Bandet var intresserade av att se sitt eget 

framförande samtidigt som jag var inriktad på hur de, under tittandet, kom-

menterade sig själva och vikten av att se ut och låta proffsiga. Ett annat exem-

pel på interaktioner var när jag vid ett tillfälle fick testa att lyssna när bandet 

spelade genom deras nyinköpta trådlösa hörlurssystem. Ytterligare exempel 

var när kontaktpersonen i bandet då och då under repetitionerna vände sig till 

mig och bröt ”isen” från min passiva hållning med lite spontant småprat om 

gemensamma kompisar etc.  

Mot slutet av undersökningsperioden genomförde jag den individuella in-

tervjun med min kontaktperson via chat i Facebook Messenger (ca 1,5 h). I 

likhet med chat-observationen och e-mailintervjun i den andra delstudien 

ovan, lagras konversationstexten direkt vilket gör transkribering överflödig. 

Inför intervjun skickade jag henne en intervjuguide där jag listade teman om 

vad jag uppfattat om bandets relativt snabba kommersiella utveckling. Dessa 

teman rörde bl.a. bandets förändrade rutiner kring turnéliv och arbetsfördel-

ning, samt om nyförvärvade erfarenheter och utmaningar i dessa. Under inter-

vjun fick jag perspektiv på dessa frågor från en bandmedlem som jämfört med 

de andra i bandet var relativt ny i bandlivet. Detta material blev ett viktigt 

komplement till den analys av identitetsformanden och dilemman som kom 

att bli central i delstudien. 

Jag observerade även en fjärde repetition (ca 2,5 h), samt genomförde en 

andra och avslutande gruppintervju (ca 1,5 h). Under dessa tillfällen närvarade 

tre av fyra av de medlemmar som deltog i denna undersökning. Inför grupp-

intervjun skickade jag ut en intervjuguide, liknande den ovan beskrivna, som 

tog upp allt som jag närmare fäst mig vid under det observerade året. Intervjun 

kom att kretsa kring bandmedlemmarnas reflektioner över olika aspekter av 

professionalism och att formas i riktning mot att bli ett småföretag.  

Avrapportering och analytiskt fokus 

Jag författade den sista delstudien 2018 (artikel 3). Jag teoretiserade här i hu-

vudsak med lärande som riktningsgivande begrepp när jag genomsökte 

materialet efter vilka utmaningar som finns i medlemmarnas gemensamma 

arbete, vad de vill bli och kunna och vad de blir formade till i verksamheten. 

I denna delstudie använde jag den sista gruppintervjun att koda en första mall 

utifrån, då det materialet behandlade mycket av vad jag hade blivit mest nyfi-

ken på under det studerade året. I analysen blev identitet mest framträdande i 

relation till mina empiriska upptäckter om proffsighet och företagande.  

Metaanalys 

Min kontinuerliga abduktiva analysprocess resulterade i ett relativt stabiliserat 

och enhetligt sätt att med teoretiska kategorier – lärande, identitet och praktik 
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i olika kombinationer och analytiskt fokus (se tabell 1 ovan) – beskriva och 

förstå mina samlade intryck av bandens verksamhet under hela forskningspro-

cessen. Delstudierna 1–3 är författade under loppet av ca tre år och deras num-

rering avspeglar således inte bara att de fokuserar rockband med olika publik 

framgång, utan också hur långt in i den analytiska processen de är produce-

rade. Delstudiernas resultat bygger på varandra i en upptäckande och kumu-

lativ process. Vad som blev mest intressant i den första delstudien genererade 

frågor och analytiskt fokus till den andra delstudien, vilken på samma sätt gui-

dade den tredje. De övergripande analytiska resultaten har således tagit form 

genom successivt ökad kännedom om det empiriska sammanhanget genom 

fältstudier och litteratur, men också genom en gradvis teoretisk utveckling i 

relation till de studier och akademisk socialisation som en forskarutbildning 

innebär. 

I avhandlingsarbetets slutskede avslutades den totala analysprocessen med 

en metaanalys. I denna konstruerades avhandlingens huvudresultat som en 

syntetisering av alla delstudiernas resultat. Metaanalysen avser att skapa en 

förståelseapparat inom vilken alla delstudierna utgör en logiskt sammanhäng-

ande helhet och som utgör en slutgiltig modell i relation till mitt forsknings-

intresse. Då den pågående analysprocessen medfört att analysapparaten för-

skjutits något med tiden innebar metaanalysen i huvudsak tre typer av abduk-

tiva modifikationer – anpassning av den övergripande teoretiska apparaten, av 

delstudiernas bidrag till helheten och av hur bidragen ramas in teoretiskt. 

För det första valdes och tolkades avhandlingens teoretiska begrepp (se ka-

pitel 4) delvis för att utgöra en logiskt sammanhängande helhet sinsemellan 

men också för att tydliggöra de huvudsakliga likheterna och skillnaderna mel-

lan delstudierna. Här tillfördes begreppen deltagarbana och identitetsaspekter 

som två komponenter utöver delstudierna. Det första begreppet avser skapa en 

helhet där de studerade banden kan förstås som kollektiva aktörer, vilka be-

finner sig på olika ställen på denna samma bana av gemensamma kontextuella 

villkor. Det andra begreppet avser att binda ihop identitetsbegreppet mellan 

studierna genom att förstå vad som framträtt som olika aspekter av identitet.  

För det andra innebar metaanalysen att alla resultat från delstudierna inte 

blev lika relevanta i slutändan. Detta gäller särskilt den första delstudien som 

författades tidigt i processen då det begreppsliga ramverket fortfarande var 

embryonalt. Vidare anpassades de exakta formuleringarna av vissa av delstu-

diernas forskningsfrågor och termer något. Detta för att skapa en tydlighet 

kring de fynd jag vill lyfta fram samt för att skapa en språklig koherens mellan 

delstudierna och avhandlingens övergripande syfte, frågor och begreppsram. 

De resulterande frågeställningarna för varje delstudie är listade i tabell 1 ovan. 

För det tredje gavs vissa av delstudiernas analytiska fynd en något mer pre-

ciserad teoretisk tolkning. Detta gäller delvis i relation till första delstudien 

där bandaktiviteter förstås som praktiker inom den övergripande begreppsra-

men. Vidare tolkades den tredje delstudiens identiteter utifrån att de främst är 

uttryck för en särskilt framträdande identitetsaspekt. I alla fall där jag gjort 
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anpassningar som inneburit relevant innehållslig förändring gentemot delstu-

dierna har jag kommenterat hur jag har förhållit mig till det i fotnoter i näst-

följande resultat- och metaanalyskapitel. 

Forskarrollen 

Min förförståelse som forskare har påverkat avhandlingen på en rad olika sätt. 

Utgångspunkten för diskussionerna nedan är dels min bakgrund som rockmu-

siker, samt mina personliga relationer med de studerade. 

I detta forskningsprojekt studerar jag ett sammanhang jag själv har relativt 

mycket egen erfarenhet av – att spela i rockband. Jag har sedan mina tidiga 

tonår spelat i mindre band som med något undantag i huvudsak varit lokala 

och med begränsad framgång. Jag kände mig väl förtrogen med de studerades 

språkbruk – som ofta var ganska musiklivs- och musikbranschspecifikt – och 

deras fysiska miljöer. Jag hade lätt att finna mig till rätta i de olika reploka-

lerna med allt vad det innebär av slitna och fuktbitna lokaler i industriområ-

den, källare, skyddsrum och gamla militärregementen; allehanda trumset, för-

stärkare och sladdar, slumpmässigt hopplockat möblemang, soffor, väggskyn-

ken, affischer; skräpighet, sunkiga faciliteter, öronproppar, starka ljudvolymer 

och sena kvällar. 

Inom ramen för projektet var jag också bekant eller vän med hälften av 

studiedeltagarna. Jag var ytligt bekant med min kontakt i Rockbandet, ganska 

bra kompis med kontakten i Popbandet och i varierande grad kompis och vän 

med alla deltagare i intervjustudien. Bland de sistnämnda fanns även några 

som jag själv har spelat i band tillsammans med. 

Mina personliga relationer med de studerade kan ha haft inverkan på deras 

tillit till mig och därmed mitt tillträde till deras inre verksamheter. Faulkner 

och Becker (2008) menar att det i mer informella och slutna sammanhang – 

liksom band – kan vara närmast ett måste att forskaren i viss mån är känd för 

de studerade för att få tillit och tillträde (se även Lashua, 2017). 

Jag upplevde att studiedeltagarna överlag hade stor tillit till mig. Detta kom 

till uttryck på olika sätt, exempelvis genom att de studerade verkade betrakta 

mig mer som ”en av dem” än som någon främling, t.ex. fan eller journalist, 

som måhända skulle fått dem att upprätthålla en mer artistisk fasad (jfr front; 

Goffman, 1959). Tilliten märktes också genom att ingen tillfrågad studiedel-

tagare avböjde medverkan inom ramen för detta projekt, och genom mitt ovän-

tade tillträde till Popbandets interna chat. Men tilliten utgjordes samtidigt av 

en glidande skala i relation till i vilken utsträckning jag var känd för de stude-

rade. Jag fick exempelvis en stängd dörr till Rockbandets chat. I jämförelse 

med Popbandet, där flertalet hade ett hum om vem jag var, var jag en relativ 

främling för större delen av Rockbandet.  

Mina relationer till det studerade sammanhanget kan också ha gjort mig 

delvis ”hemmablind” (Van Maanen, 1979; Fine & Hallett, 2014) och likgiltig 
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(Ghodsee, 2016) inför många av de kulturella självklarheter som omgärdar 

bandlivet. Detta kom starkast till uttryck i intervjustudien där jag kände de 

intervjuade och hade liknande banderfarenheter som dem. Davies (2008) po-

ängterar att det kan verka bekvämt och tryggt att studera människor man kän-

ner men att det också kan innebära att forskaren felaktigt tror sig förstå eller 

dela de studerades perspektiv (se även Bennett, 2002). 

Under intervjustudiens intervjuer trodde jag mig redan veta mycket om de 

intervjuades band och hade svårt att känna mig genuint nyfiken på de frågor 

jag ställde om bandens gemensamma verksamheter. På samma gång kan de 

intervjuade ha förutsatt att jag redan var kunnig om deras föreställningar och 

därför blivit mindre benägna att dela med sig av dem (jfr Faulkner & Becker, 

2008; Ghodsee, 2016). Sammantaget kan detta förklara varför dessa intervjuer 

blev relativt korta. I efterhand kan jag konstatera att jag i intervjustudien var 

på gränsen till alltför native (Alvesson, 2009), dvs. kulturellt kunnig och för-

trogen så att nyfikenheten blir lidande. 

I en liten utvärdering jag gjorde med intervjupersonerna efter varje intervju 

i intervjustudien framkom att de upplevde intervjuerna som intressanta men 

att de gärna hade fått ännu fler nyfikna följdfrågor om sådant som enskilda 

medlemmars engagemang, bandrelationer etc. En lätt frustration över detta 

kan förklara varför intervjupersonerna under intervjuerna även tog upp teman, 

utöver mina frågor, som kretsade just kring bandmedlemmarnas skilda före-

ställningar. Under mitt efterföljande arbete med materialet kunde jag tacka 

dessa oförutsedda teman för mitt nyvunna analytiska intresse för identitet.  

Vidare kan min något närmare relation med kontaktpersonen i Popbandet 

till en början ha gjort det svårt för mig att vara neutral och öppen inför övriga 

bandmedlemmars perspektiv. Jahan (2014) menar att personliga relationer 

med de studerade riskerar göra att forskaren inte kan, eller vågar – i rädsla för 

att vara illojal, äventyra förtroende, få repressalier eller förlora tillträdet – ha 

en kritisk forskarblick på dessa personers perspektiv (se även Malone, 2003; 

Naficy, 2009; Natifu, 2016). 

Kontaktpersonen var en av de drivande i Popbandets pågående diskuss-

ioner och meningsskiljaktigheter som jag bevittnade i mina chat-observat-

ioner. Då jag genom vår personliga relation sedan innan visste en del om kon-

taktpersonens perspektiv och tankar kring bandet, var det till en början svårt 

för mig att inte omedvetet ”hålla med” hans perspektiv i diskussionerna. Han 

upplevde en frustration över att många i bandet inte var tillräckligt engagerade 

för utåtriktade satsningar och att mycket av bandets karriärmöjligheter hängde 

på hans ansvar och initiativ. Detta var en känsla jag också har haft periodvis i 

mina egna band. 

Det var först i mitten av undersökningsperioden med Popbandet som jag på 

allvar fick chans att tränga in i och förstå de övriga bandmedlemmarnas per-

spektiv bättre. Detta sätter jag i samband med min fysiska observation av deras 

bandmöte. När jag kunde närvara och få ett rikare intryck av varje person och 
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deras verbala och icke-verbala uttryck (jfr Bjørndal, 2005) fick jag också lät-

tare att identifiera mig med de olika medlemmarna än vad jag kunde på chat-

ten. Jag kunde spegla mig i min kontaktperson och från en mer distanserad 

position reflektera över och få syn på hur jag själv och mina bandkamrater 

positionerat oss på olika sätt genom åren. 

I denna distanseringsprocess hade jag god hjälp av ett kontinuerligt person-

ligt skrivande. Genom personliga anteckningar och reflektioner över min fors-

karroll har jag försökt hantera min förförståelse. Emerson, Fretz och Shaw 

(2011) understryker hur sådana anteckningar blir centrala för att etnografen 

ska kunna konstruera en begriplig värld. Författarna menar att sådant skri-

vande kan bidra till att forskaren utvecklar en förmåga till att synliggöra och 

urskilja egna och andras positioner och synsätt. 

Jag förde anteckningar i direkt anslutning till mina observationer av och 

intervjuer med banden. Till en början utgjordes dessa mest av mina känslo-

mässiga intryck av deltagarna och frågor om saker jag inte förstod. Erfaren-

heter från projektets gång, litteratur och forskarkollegor gjorde mig medveten 

om vikten av dessa anteckningar vilket resulterade i att de succesivt blev mer 

utvecklade och personliga. Under andra halvan av forskningsprojektet skrev 

jag stora mängder text i form av något som kan kallas en reflexiv dagbok. 

Paulus, Lester och Dempster (2014) menar att en sådan dagbok handlar om att 

kontinuerligt granska sina egna val och ställningstaganden och reflektera över 

hur forskarrollen påverkar hur man får reda på och förstår saker.  

För fler reflektioner kring hur min forskarroll kan ha påverkat forsknings-

projektet hänvisas till den fristående artikel jag har författat på detta tema 

(Malm, 2018). I den artikeln använder jag nämnda anteckningar som material 

för självreflexiva analyser av denna forskningsprocess. 

Etiska överväganden 

I detta avsnitt beskriver jag hur jag beaktat allmänna etiska principer för forsk-

ning som involverar människor (Vetenskapsrådet, 2017) och särskilt dess så 

kallade yttre värden. Hammersley och Traianou (2012) menar att man inom 

den samhällsvetenskapliga forskningsetiken kan skilja på forskningens inre 

och yttre värden. De inre värdena handlar om att som forskare vara dedikerad, 

oberoende och sträva efter objektivitet, medan de yttre omfattar att inte 

åsamka studiedeltagarna skada och att säkra deras autonomi, informerade 

samtycke och konfidentialitet.  

Jag strävade efter att undvika att någon studiedeltagare tog skada av mina 

interaktioner med och framställningar av dem. Jag såg därför till att på olika 

sätt försäkra mig om att jag inte missuppfattat något väsentligt eller exponerar 

sådant som kan vara känsligt. I intervjustudien fick alla intervjuade ut tran-

skriptionerna för att gå igenom och godkänna att de beskrivits på ett rättvist 

sätt. I Popbandet erbjöd jag bandet dels att under gruppintervjun ge feedback 
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på hur jag uppfattat dem och verksamheten, samt att under en avslutningsträff 

efter undersökningsperioden ge återkoppling på mina preliminära analyser. I 

Rockbandet gav jag ut en tidig version av hela den aktuella delstudien så att 

de kunde godkänna den för publicering beträffande hur de beskrivits, framstår 

i utdrag och rimligheten i mina preliminära analyser.  

För att undvika att framställa studiedeltagarna i dålig dager genom textme-

diets stela och begränsade form, har jag bitvis redigerat meningsbyggnaden 

lätt i de empiriska utdrag jag använder i delstudierna (se artikel 1–3). Gällande 

utdrag som deltagarna själva författat i text, liksom chat-texten i Popbandet, 

har jag sett till så att de inte är onödigt felstavade. Detta då internt online-språk 

varken kräver korrekthet eller är avsett för att exponeras för nagelfarande lä-

sare. Med hjälp av min övergripande förståelse av sammanhanget har jag för-

sökt fånga utdragens meningsinnehåll så långt det varit möjligt.  

Den återkoppling jag fått från studiedeltagarna resulterade totalt sett i att 

jag fått stryka ett par utsagor som deltagare upplevde allt för personliga och 

känsliga. Jag bedömer dock att dessa strykningar inte påverkar mina analyser 

nämnvärt. Återkopplingen har också inneburit att jag har fått rätta vissa per-

son- eller banddata under projektets gång. 

Beträffande informerat samtycke var jag i samtliga undersökningar nog-

grann med att informera om att mitt syfte kretsar kring bandens interna sam-

arbete och organisation. Jag höll också deltagarna informerade om att de 

kunde dra sig ur när som helst. Dessutom frågade jag deltagarna om särskilt 

tillstånd att bli inspelade i alla förekommande fall. Gällande samtycke kring 

platserna för intervjuerna fick intervjupersonerna i intervjustudien välja plats 

för sina intervjuer. Vid gruppintervjuerna med Popbandet och Rockbandet föll 

sig replokalerna som naturliga platser, då dessa intervjuer skedde under till-

fällen då banden ändå hade planerat att träffas för att repetera. De individuella 

telefon-, e-mail- och chat-intervjuerna skedde på tider och villkor som passade 

de intervjuade.  

Jag har beaktat konfidentialitet genom att skydda studiedeltagarnas och 

bandens identiteter genom fingerade namn och anpassade beskrivningar ge-

nom hela forskningsprocessen. Deltagarna informerades även om att allt in-

samlat material endast kan användas i akademiskt syfte. Efter avslutat avhand-

lingsarbete kommer dessutom alla inspelningar att tas bort. Det datamaterial 

som arkiveras kommer att vara avidentifierat och förvaras på säker plats i di-

gital form.  

Till Popbandet och Rockbandet, som studerades över tid, gav jag initialt ut 

skriftlig information om allt ovanstående samt om projektens ungefärliga upp-

läggning. I Rockbandet utformades denna information som ett medgivande-

kontrakt vilket deltagarna fick skriva på i två exemplar, varav jag tog tillbaka 

det ena. Detta kändes mest angeläget i Rockbandet där jag var mer okänd för 

studiedeltagarna. Givetvis hade ett sådant kontrakt också kunna utgöra en ex-

tra trygghet i Popbandet, men det bedömdes inte lika nödvändigt i det fallet. 
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Malone (2003) påminner om att formellt samtycke alltid har vissa begräns-

ningar och måste ständigt följas upp genom forskarens ständiga lyhördhet och 

reflektion genom projektet. Vid studier av flera människor, och särskilt sådana 

som känner forskaren, menar hon att det alltid finns en risk att vissa känner 

sig tvingade att tacka ja för forskarens eller ”gate-keeperns”, dvs. kontaktper-

sonens skull, vilket kan göra att de mer eller mindre ofrivilligt blir exponerade 

för forskaren (se också Homan, 2001). 

Medveten om denna risk har jag genom fallstudierna försökt vara uppmärk-

sam på om någon av deltagarna verkat särskilt motvillig eller upplevt obehag 

inför sitt deltagande. I Popbandet märkte jag t.ex. att vissa bandmedlemmar 

uttryckte sig mer fåordigt på chatten än andra, vilket i något fall eventuellt kan 

sättas i samband med vilka som också var frånvarande vid gruppintervjun. 

Men det är svårt att skilja på hur mycket av detta som var forskarnärvaro och 

som måhända hade hänt ändå naturligt. I Rockbandet fick jag negativt besked 

om att få studera deras interna chat, vilket jag rätt och slätt fick acceptera. Jag 

tror att detta nekande delvis berodde på att detta forum också innefattade den 

femte medlemmen som deltog i bandet på distans och därmed inte i min under-

sökning. Denne träffade aldrig mig personligen som en grund för tillit, utan 

kan istället ha upplevt det märkligt att släppa in någon helt okänd i interna 

angelägenheter. 

Avhandlingens vetenskapliga kvalitet 

Vetenskaplig kvalitet i kvalitativa studier kan bl.a. bedömas utifrån kraven på 

god intern logik, perspektivmedvetenhet, etisk kvalitet och teoritillskott (Lar-

sson, 2005). Denna avhandling ämnar uppfylla kravet på intern logik i enlighet 

med vad som diskuterats under avsnittet om metaanalys ovan där jag beskriver 

hur jag har arbetat med abduktiva modifikationer för att skapa en samman-

hängande helhet. Kravet om perspektivmedvetenhet adresserades särskilt un-

der avsnittet om forskarrollen där jag reflekterade över hur min förförståelse 

från det studerade sammanhanget har påverkat forskningen. Den etiska kvali-

teten har jag ämnat säkerställa i enlighet med förra avsnittets redogörelser av 

hur jag i detta projekt hanterat studiedeltagarnas autonomi, informerade sam-

tycke och konfidentialitet. Gällande kriteriet om teoritillskott diskuterades i 

introduktionen hur denna avhandling avser lämna ett bidrag till ett socialt lär-

perspektiv. I detta avslutande metodavsnitt behandlar jag avhandlingens kva-

litet i relation till kriterierna trovärdighet, inre och yttre validitet (Cohen et al., 

2011). 

Trovärdighet avser här främst att data på ett övertygande sätt kan antas re-

presentera det studerade sammanhanget. Cohen et al. (2011) menar att man 

inom etnografi framför allt bedömer trovärdigheten i relation till forskarens 

förtrogenhet med och förståelse av de studerades olika föreställningar och, 

ofta dolda kulturella kunnande. För att åstadkomma en stark trovärdighet i 
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denna avhandling har jag strävat efter att skaffa mig en så djupgående och 

allsidig förståelse av de studerade banden och bandmedlemmarna som möj-

ligt. Denna förståelse har guidat hur jag har konstruerat data så som redovisats 

under databearbetning och de olika delstudiernas genomföranden ovan. Jag 

har dels ägnat mycket tid åt att reflektera över och försöka tränga in i band-

medlemmarnas olika perspektiv på sig själva och verksamheten, men också åt 

att förstå banden som helhet utifrån deras historik och relation till publik och 

musikbransch. I detta har jag haft god hjälp av min bakgrund inom band och 

min ”vardagsetnografiska” (Watson, 2012), dvs. informella kännedom om 

musikliv och de studerade banden. 

Inre validitet avser här ett övertygande samband mellan data och analys. 

Larsson (2005) menar att analysen med andra ord ska ha en god empirisk an-

knytning, inte endast gälla vissa data och motsägas av andra, dvs. vara konsi-

stent, samt vara så kallat ”diskursivt” legitim, dvs. utgöra en rimlig och över-

tygande tolkning som andra inte finner avgörande svagheter i och som inte 

öppnar för alternativa tolkningar. För att försäkra stark inre validitet har jag 

arbetat teoretiserande i enlighet med den abduktiva analysprocess som synlig-

gjorts i analysavsnitten ovan. Detta har inneburit att jag under projektets gång 

hela tiden testat mina tolkningars rimlighet i relation till hela materialet, vilket 

ämnat skapa både konsistens och empirisk förankring, samt till litteratur, 

forskarkollegor i sammanhang som konferenser, artiklarnas peer-reviewpro-

cesser etc., och egna banderfarenheter, vilket syftat till att uppfylla diskurskri-

teriet. I artiklarna har jag noga valt ut empiriska datautdrag i syfte att repre-

sentera de generella mönster i delstudiernas material som analyserna avser 

fånga i relation till dess forskningsfrågor.  

Med yttre validitet avser jag slutligen ett övertygande samband mellan ana-

lys och ett generellt fenomen, dvs. generaliserbarhet. Scott och Usher (2011) 

klargör att generaliserbarhet i kvalitativ forskning bygger på att forskaren gör 

logiska härledningar, dvs. generaliserar teoretiskt – snarare än statistiskt – ut-

ifrån ett avgränsat material som analyseras som uttryck för generella mänsk-

liga fenomen (se även Flyvberg, 2006; Dumez, 2015). I denna avhandling har 

jag strävat efter starkt yttre validitet genom att så utförligt som möjligt redo-

göra för mina teoretiska och filosofiska utgångspunkter i både förra och detta 

kapitel. Jag har vidare kopplat mina analyser till vedertagna och generella ve-

tenskapliga teorier om lärande och organisering. 
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6. Sammanfattning av delstudiernas resultat 

I detta kapitel sammanfattar jag delstudierna (artikel 1–3) med fokus på deras 

forskningsfrågor, övergripande tillvägagångssätt och mest relevanta resultat 

sett till avhandlingens syfte.  

Delstudie 1 

Forskningsfrågor 

 Hur organiseras rockbands verksamhet över tid? 

 Hur formas identiteter2 i verksamheten? 

Intervjustudie: tre band 

Denna delstudie utgörs av en intervjustudie baserad på sex individuella inter-

vjuer med representanter från tre lokala och okända band. Banden har funnits 

i fem, sju respektive nio år och befinner sig i olika tillstånd vid tiden för inter-

vjuerna. Det första bandet har en paus, det mellersta är aktivt och det sista är 

nedlagt sedan åtta år tillbaka.  

Resultat 

Bandens organisering över tid växlar dynamiskt mellan vad som identifieras 

som två organiseringslägen – produktionsläge och viloläge. I produktionsläget 

organiseras banden kring gemensam produktion och distribution av sin musik 

i både inåtvänt och utåtriktat arbete. I produktionsläge upplever medlemmarna 

att deras band och dess produkt går framåt och utvecklas. Produktionsläget 

övergår dock förr eller senare i ett viloläge där bandmedlemmarna både kan 

uppleva vila och stagnation. Här organiseras banden kring att träffas och på 

sin höjd göra livespelningar av ingen eller låg upplevd betydelse. I viloläget 

finns en risk för att bandens mening kan komma att ifrågasättas vilket kan vara 

                                                 
2 Då delstudien har ett starkt fokus på hur bandmedlemmarna uppfattar gruppen och dess mel-

lanmänskliga relationer har begreppet benämnts ”gruppidentitet” i delstudien (se artikel 1).  
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en källa för konflikter. Viloläge utgör därmed ett potentiellt farligt tillstånd 

för banden att vara i för länge.  

I produktionsläge formas kollegaidentiteter bland medlemmarna och de 

upplever sig vara en arbetsgrupp kring sitt gemensamma arbete.3 Denna iden-

titet är också viktig för att initiera ny produktion efter att ett band har befunnit 

sig i vila. I viloläge hotas identifikation med gruppen överlag och därigenom 

bandets legitimitet. Vänidentiteter är något som visar sig mildra vilolägets fa-

ror. Samtidigt kan etablerade vänskapsrelationer krocka med framväxande 

kollegiala relationer som är mer funktions- och prestationsinriktade. En viktig 

slutsats är därför att bandmedlemmar står inför att forma flexibla och multipla 

identiteter så att de kan vara produktiva och samtidigt hantera bandverksam-

hetens växlande dynamik. 

Delstudie 2 

Forskningsfråga 

 Hur sker lärande i ett rockbands organisering av sin verksamhet? 

Fallstudie: Popbandet 

Denna delstudie utgörs av en fallstudie där ett band, här kallat Popbandet, stu-

deras över tid baserat på intervjuer och observationer. Vid tiden för undersök-

ningen har bandet funnits i sex år. Popbandet har rönt vissa framgångar bl.a. i 

form av välbesökta livespelningar på större och välrenommerade spelställen 

och festivaler främst i Stockholm, men också runtom i landet.  

Resultat 

Under den studerade perioden befann sig Popbandet i både produktionsläge (i 

ca 2–3 mån) och i viloläge (i ca 4–5 mån). Bandmedlemmarna deltar och där-

med lär på olika sätt i dessa olika organiseringslägen. Under produktionsläge 

deltar medlemmarna i en gemensam praktikgemenskap inom ramen för vilken 

de lär sig arbetsfördelning, kollegiala relationer och en syn på bandet som ett 

övergripande gemensamt företag och produkt. Medlemmarna lär sig att orga-

nisera komplexa projekt där de utför, kopplar samman och koordinerar inåt-

vända och kreativa aktiviteter, så som repetitioner, komposition och studioin-

                                                 
3 Delstudien fann också tre olika inriktningar av kollegaidentiteten. I ljuset av denna avhand-

lings teoretiska ramverk framstår dessa fynd något underteoretiserade och betraktas här främst 

som en första glimt av de mer opersonliga identitetsaspekter som fördjupas mer i delstudie 2. 
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spelningar med mer utåtriktade och entreprenöriella aktiviteter, så som skiv-

släpp, marknadsföring och turnéer där de nyttiggör och sprider vad de produ-

cerar. Lärprocesserna innebär att medlemmarna formar identiteter som med-

musiker och kollegor i en arbetsgrupp. Vidare uttrycks medlemmarnas lärande 

genom att de reifierar vad de skapar, dvs. utvecklar en syn på bandet som en 

produkt extern från dem själva som tar sig uttryck i bandnamn, framtoning, 

studioinspelningar etc. ”Bandet” formas således till ett objekt som ger med-

lemmarna gemensam och övergripande mening åt sina olika aktiviteter. 

I viloläget avtar det ömsesidiga engagemanget och medlemmarna upplever 

inte något gemensamt företag. Här deltar inte medlemmarna i någon enhetlig 

praktikgemenskap utan bandet ter sig mer som en löst sammanhållen gemen-

skap. Medlemmarna står främst inför att lära sig att organisera basala projekt, 

liksom repetitioner och möten, vilket i grunden bygger på att få dem att träffas. 

I detta organiseringsläge deltar medlemmarna på olika sätt, dvs. de upplever 

att de deltar i olika saker gentemot varandra. Med andra ord skapar de olika 

mening kring bandets aktiviteter. Å ena sidan deltar vissa främst som kreatö-

rer. Lärprocesserna inbegriper här formandet av identitet, gemenskap och me-

ning baserat på att kollektivt skapande och tillitsfulla vänskapsrelationer är 

mål i sig själva. Å andra sidan deltar andra mest som entreprenörer och lär-

processerna karaktäriseras av tillhörande till större musikbranschgemen-

skaper, att vara inriktad mot att sprida bandets produkt och att det främst är 

större karriärplaner som ger mening åt bandverksamheten. 

Under produktionsläge kan kreativitet och entreprenörskap samexistera 

och korsbefrukta varandra både inom och mellan bandmedlemmarna i deras 

lärande, medan dessa blir motsägelsefulla och riskerar att utgöra ett hindrande 

dilemma under viloläge. Kreativitet och entreprenörskap som formandet av 

två olika och motstående identiteter med tillhörigheter till olika sociala världar 

gör att medlemmarna ger olika mening till vad som bör komma först för upp-

byggnad av ny produktion. Kreatörerna prioriterar ömsesidigt engagemang i 

att börja planlöst och otvunget med basala och kreativa träffar medan entre-

prenörerna hellre först vill formulera planer för ett gemensamt företag som ger 

en riktning åt vad repetitioner och skapande ska leda till. En slutsats är därför 

att lärande i viloläge, där olika medlemmar deltar och lär olika, medför en risk 

för stagnation, konflikter och i värsta fall till att rockband splittras. Bandmed-

lemmarna står inför att utveckla en beredskap för att ställa om mellan att vara 

en praktikgemenskap med ett gemensamt företag baserat på kollegialitet och 

att vara en löst sammanhållen och heterogen gemenskap baserad på vänskap. 
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Delstudie 3 

Forskningsfråga 

 Hur formas identiteter i ett satsande och företagsinriktat rockband? 

Fallstudie: Rockbandet 

Den tredje och sista delstudien utgörs även den av en fallstudie av ett band 

över tid byggd på observationer och intervjuer. Bandet, här kallat Rockbandet, 

har i likhet med Popbandet ovan funnits i sex år, men är betydligt mer fram-

gångsrikt sett till typen av spelningar och mängden fans. Bandet har exempel-

vis spelat på de största festivalerna, i Sverige och delvis utomlands, samt ge-

nomfört ett antal turnéer på större spelställen och rockklubbar i olika länder 

och i fler världsdelar, både som huvudakt och som förband till större band.  

Resultat 

Rockbandet befinner sig i ett kontinuerligt produktionsläge samtidigt som att 

verksamheten blir allt mer företagsinriktad och tidskrävande. I denna utveckl-

ing formar bandmedlemmarna identiteter som både proffs och som hobbyut-

övare. En proffsidentitet innebär en upplevelse av en potential för att kunna 

ha bandet som huvudsakligt levebröd och formas därmed i relation till en ar-

betslivskontext. Som proffs förespråkas ideal som att vara djupt dedikerad i 

arbetet med att bandet ska vara publikt framgångsrikt. 

En identitet som hobbyutövare handlar däremot om att se på verksamheten 

som en hobby, dvs. något som görs vid sidan av den huvudsakliga brödfödan 

och mestadels för ens eget nöje skull och eventuellt för den närmsta sociala 

kretsen. Hobbyutövaridentiteten innebär att bandet inte ses som något band-

medlemmen kan eller vill ha som ett levebröd och formas i relation till en 

fritidslivskontext. I kontrast till proffsidentiteten, förespråkar hobbyutövaren 

egalitära, frivilliga och anti-kommersiella ideal, dvs. det är viktigt att inte 

känna krav och tvång, samt att drivas mer av lust och socialt välbefinnande, 

än av karriär och ekonomiskt utbyte. 

De enskilda bandmedlemmarnas formande av dessa båda identiteter orsa-

kar ambivalens och dilemman. Detta härleds till att identiteterna har sina käl-

lor i olika livskontexter som delvis upplevs som logiskt och ideologiskt mot-

sägelsefulla. Trots detta dras en slutsats att båda dessa identiteter tycks behö-

vas för att ett rockband ska lyckas hålla ihop och utvecklas över tid. Proffs-

identiteter främjar hållbara arbetsformer som genom formaliserade och 

opersonliga roller och rutiner kan upprätthålla produktionsläget och därmed 

ge förutsättningar för karriäravancemang. Genom uttalad arbetsfördelning och 

arbetsgång kan medlemmarna undvika att någon tar på sig en massa uppgifter 
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informellt och således riskera att bränna ut sig. Samtidigt skapar hobbyidenti-

teter en beredskap för att hantera de många och oundvikliga situationer då ett 

band står inför utebliven framgång, nedgång i aktivitet och besvikelser. En 

hobbyidentitet fokuserar på det lustdrivna och frivilliga, samt skapar realist-

iska förväntningar på karriären och på bandkamraternas engagemang. 
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7. En metaanalys av lärande i rockband 

I detta kapitel återvänder jag till avhandlingens tre forskningsfrågor: Vilka 

skeenden kan identifieras i rockbands verksamhet? Vilka identiteter formas i 

dessa skeenden? och Vilka utmaningar uppkommer i dessa skeenden? Dessa 

frågor besvaras utifrån en metaanalys av den samlade bild som de tre ingående 

delstudierna tecknar där jag tar hjälp av avhandlingens teoretiska utgångs-

punkter.  

Skeenden i rockbands verksamhet 

Analyserna i denna avhandling har identifierat skeenden i ett rockband som 

både är relaterade till dess grad av medlemskap i musikbranschen och till 

bandverksamhetens organiseringslägen.  

Grader av branschmedlemskap: utomstående, perifert och centralt 

I detta underavsnitt analyseras ett bands kollektiva medlemskap i musikbran-

schen utifrån att delstudiernas ingående band representerar tre olika grader av 

medlemskap – utomstående, perifert och centralt. Medlemskap förstås här 

som en aktörs dynamiska tillhörigheter till sociala sammanhang, vilka möjlig-

gör och begränsar aktörens deltagande i praktiker (Wenger, 1998; Handley et 

al., 2006). Kirschner (1998) menar att ett bands olika grad av tillträde och 

status som kollektiv aktör i relation till musikbranschen kan förstås som ett 

framgångskontinuum, dvs. en glidande skala. Inspirerat av detta förstås här ett 

bands grad av branschmedlemskap som dess ungefärliga kommersiella status, 

utifrån dess publiks storlek och efterfrågan på framträdanden och ny musik, 

samt det tillträde till åtråvärda livespelningstillfällen och mediala kanaler som 

den publika uppskattningen ger. 

Banden i den första delstudien representerar vad jag här kallar utomstående 

band då de saknar medlemskap i musikbranschen. Att vara utomstående inne-

bär att vara mer eller mindre okända och att ha, om någon, främst lokal publik 

av mestadels familj och vänner. För ett utomstående band är utåtriktade akti-

viteter begränsade på i huvudsak två sätt. För det första har det i och med sin 

låga status begränsat tillträde och är förpassat till sammanhang där i princip 

vilket band som helst får exponera sig, t.ex. rockklubbar med lägre anseende, 

fritidsgårdar, rockbandstävlingar, offentliga kultur- och ungdomssatsningar 



65 

och givetvis privata arrangemang och via internet. För det andra behöver med-

lemmar i dessa band arrangera i stort sett allt själva kring sin publika expone-

ring. Detta innebär inte minst att ”jaga” livespelningar, upprätta nätverk och 

kontakter med arrangörer och andra band, samt att göra marknadsföring.4  

Bandet i den andra delstudien representerar den andra graden av bransch-

medlemskap – perifera band. Att vara perifer, dvs. i utkanten av musikbran-

schen, innebär här att bandet har ett visst följe av fans – en fanbase – och gjort 

sig ett ”namn” eller varumärke (jfr Behr, 2010) bland publik och arrangörer 

utanför den närmsta kretsen. Bandets kontakter och rykte gör att de får för-

frågningar om livespelningar på mer ansedda spelställen och mindre festiva-

ler, samt om olika typer av framträdanden i mediala sammanhang (se vidare 

artikel 2).  

Den tredje graden av branschmedlemskap, som jag här kallar centrala band, 

representeras av bandet i den tredje delstudien (se artikel 3). Här gäller det 

som beskrivits om perifera band ovan med skillnaden att festivalerna och spel-

ställena är större och att allt sker i större utsträckning. Ett centralt band är 

delvis känt även utanför de skaror som räknas bland de mest hängivna föl-

jarna. Bandet säljer mer av sin musik och så kallad merchandise, dvs. band-

varor så som t-shirts etc. samt har en strid ström av inkommande förfrågningar 

från arrangörer, media, branschbolag och andra band. Vidare är det troligt att 

centrala band återkommande åker på turnéer, dvs. sammanhängande tidspe-

rioder av täta livespelningar på olika platser över mer eller mindre vidsträckta 

geografiska områden, nationellt eller internationellt (jfr Taylor, 2003). Detta 

kan innebära att vara förband till något ”större” band eller att själv vara head-

liner, dvs. huvudakt (se vidare artikel 3).  

De tre delstudierna kan således sägas representera rockband med tre olika 

grader av medlemskap i musikbranschen. Dessa grader är brett och allmänt 

beskrivna utifrån några kännetecknande drag och ska inte ses som några ex-

akta definitioner. Framgång är något mer komplext, subjektivt och svårfångat 

(t.ex. Smith, 2013b). Exempelvis kan publik framgång på internet och i media 

delvis ha en annan betydelse än publik framgång i livesammanhang. Poängen 

med att fånga grader av medlemskap på det sätt som jag gjort här är att de 

visar sig utgöra olika typer av framgångsrelaterade skeenden i ett rockbands 

verksamhet. Dessa skeenden innebär i sin tur olika villkor och utmaningar i 

relation till bandverksamhetens organisering. 

                                                 
4 Analyserna av utomstående band baseras delvis på information och erfarenheter som går utö-

ver vad som redovisats i delstudie 1. Delstudiens band hade mer eller mindre obefintlig publik 

framgång vilket inte heller har utgjort något större fokus i analyserna. Analyserna är här därför 

i stor utsträckning baserade på mina vardagsetnografiska erfarenheter (Watson, 2012) av ban-

den – vilka delvis ingår i mina sociala nätverk – och egen verksamhet i utomstående band, samt 

på bandforskning (Cohen, 1991; Kirschner, 1998; Weinstein, 2006; Behr, 2015; Miller, 2018). 



66 

Organiseringslägen: produktionsläge och viloläge 

Avhandlingen har också identifierat skeenden som är gemensamma för rock-

band med olika grad av branschmedlemskap. Dessa är relaterade till två 

grundläggande organiseringslägen – produktionsläge och viloläge. Med orga-

nisering avses här aktörers formande och upprätthållande av praktiker genom 

pågående samordning och ihopkoppling av handlingar (Czarniawska, 2005). 

Praktiker, i sin tur, förstås med utgångspunkt i Wenger (1998) som kollektiva 

och samordnade handlingsmönster som ges mening av dess aktörer. 

Ett rockbands verksamhet växlar dynamiskt mellan olika organiseringslä-

gen över tid där produktionsläge innebär att bandmedlemmarna organiserar 

komplext sammanhängande projekt bestående av både inåtvända och utåt-

vända aktiviteter. I inåtvända aktiviteter formas praktiker så som komposition, 

repetition och studioinspelning, medan det i utåtvända aktiviteter formas prak-

tiker liksom livespelning, skivsläpp och marknadsföring. Under produktions-

läge arbetar bandmedlemmarna företagsmässigt tillsammans mot deadlines 

och framtida mål. Detta kan handla om allt ifrån att färdigställa och kunna 

framföra musikaliskt material till att producera och släppa ett album och ge-

nomföra hela turnéer. 

I produktionsläget formas bandet som en praktikgemenskap. Med Wenger 

(1998) förstås en praktikgemenskap som en särskild lokal gemenskap formad 

kring aktörernas samordnade deltagande i praktiker. I ett samordnat delta-

gande i praktikgemenskap upplever bandmedlemmarna ett övergripande ge-

mensamt företag och att deras produkt utvecklas och går framåt genom att 

ständigt arbeta mot och uppnå högre delmål i karriären.  

Viloläge blir på många sätt en naturlig följd av att ett produktionsläge kul-

minerar när större projekt når sina mål, exempelvis vid skivsläpp eller pre-

stigefulla livespelningar. Men skälen för övergång till ett viloläge kan variera. 

Oavsett om medlemmarna har tröttnat på musiken eller varandra, behöver 

återhämtning eller bara känner sig nöjda och mätta, övergår produktionsläge 

förr eller senare i ett viloläge. 

I viloläge går bandets aktivitetsnivå ner drastiskt. I vissa fall kan det inne-

bära att bandmedlemmarna vare sig ses eller hörs över huvud taget under en 

tid. Exempel på detta återfinns i både delstudie 1 och 2 (se artikel 1 och 2). 

Bandet har inga större projekt igång och fokus ligger främst på att organisera 

basala praktiker, dvs. repetitioner eller andra typer av möten. Nyhetens behag 

kan ha bleknat en aning och bandet står här inför utmaningen att återuppbygga 

sin produktion och komplexitet med nytt skapande och utåtriktade målsätt-

ningar. Nytt låtmaterial behöver framställas och publiker behöver erövras på 

nytt (se vidare artikel 2). 

Ju längre bandet befinner sig i vila och ju mindre de träffas rent fysiskt 

desto mer bleknar känslan av gemenskap från produktionsläget. Avsaknad av 

praktikgemenskapens känsla av att vara ett ”vi” och frustration över brist på 
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produktiv aktivitet kan accentuera individuella skillnader mellan bandmed-

lemmarna. I viloläge blir bandet således löst sammanhållet och karaktäriseras 

av olikheter i ambitioner, mening och deltagande, vilket kan leda till spän-

ningar, konflikter och i värsta fall till splittring. Under viloläget mildrar vän-

skap hoten mot bandets fortlevnad. 

De två grundläggande organiseringslägena i rockbands verksamhet får 

olika betydelse beroende på ett bands grad av branschmedlemskap. Med andra 

ord skiljer sig villkoren för produktion mellan band med olika grad av 

branschmedlemskap. Ett generellt mönster är att band med de högre graderna 

av branschmedlemskap befinner sig mer i produktionsläge och band med de 

lägre graderna befinner sig mer i viloläge. Utomstående band har svårt att eta-

blera och upprätthålla ett produktionsläge under längre tid. För perifera band 

är produktionsläget mer ihållande men de kan få desto svårare att etablera nya 

produktionslägen efter att gamla kulminerat. För centrala band verkar den 

publika framgången skapa goda villkor för mer kontinuerlig produktion då det 

finns en strid ström av efterfrågan av både livespelningar och inspelat 

material. Dessutom minskar de potentiella riskerna med eventuella perioder i 

viloläge av att publikt intresse och externa aktörer underlättar att ny produkt-

ion snabbt kan inledas. Det ihållande produktionsläget vid denna grad av 

branschmedlemskap kräver allt mer tid och arbete och leder därmed mer eller 

mindre oundvikligen till en utveckling av formaliserade och företagsmässiga 

praktiker (se vidare artikel 3).  

Identiteter i rockbands verksamhet 

Identitet avser här självförståelse utifrån vem aktören är i relation till andra i 

sitt sociala sammanhang och vilka sociala kategorier denne tillskriver sig själv 

i relation till sina medlemskap (Lave & Wenger, 1991; Brewer & Gardner, 

1996/2004; Thunborg, 1999). Följande identiteter i bokstavsordning har iden-

tifierats inom ramen för rockbands verksamhet – entreprenör, hobbyutövare, 

kollega, kreatör, proffs och vän. Nedan beskrivs dessa identiteter och de pro-

cesser i vilka de formas.  

Entreprenör 

En bandmedlem som formar en entreprenörsidentitet upplever att bandets 

syfte främst är att producera och sprida sitt artisteri och varumärke till en väx-

ande skara av följare och kunder. Denna identitet bär därmed med sig före-

ställningar om att strategiska planer för etablering inom musikbranschen och 

kommersiella mål ses som en utgångspunkt för hur bandet ska organisera sina 

praktiker och övergripande verksamhet. Den medlem som främst betraktar sig 

själv och bandet som entreprenörer upplever således att känslan av gemensamt 



68 

företag föregår och motiverar uppbyggnaden av ömsesidigt engagemang i ar-

betet mot de kommersiella målen (se vidare artikel 2).  

Hobbyutövare 

En identitet som hobbyutövare innebär ideal som motiverar verksamheten 

med kärlek till musiken snarare än med karriär och att ha det som ett jobb (se 

vidare artikel 3). En bandmedlems formande av en hobbyutövaridentitet legi-

timerar för denne att bandet trots satsningar, företagsmässiga praktiker och 

eventuella framgångar sällan fungerar som ett fullt formellt företag eller ge-

nererar några nämnvärda inkomster. En hobbyutövaridentitet formas därför 

särskilt i relation till situationer så som besvikelser och förödmjukelser vid 

utebliven framgång, ekonomiska bakslag och nedgångar i aktivitetsnivån. 

Kollega 

En kollegaidentitet innebär att bandmedlemmen betraktar bandet som en ar-

betsgrupp och ser sig själv som en kollega i relation till de övriga bandmed-

lemmarna. Bandets relationer betraktas som funktionella, formella och främst 

orienterade kring arbetet med den gemensamma uppgiften (se vidare artikel 1 

och 2). Att förstå sig som kollega innebär att se bandets arbete och relationer 

som medel för att realisera den konstnärliga produkten. Låtar ska komponeras 

och läras, repetitioner ska planeras och genomföras, liksom inspelningar och 

livespelningar som ska hålla en tillräckligt hög konstnärlig kvalitet enligt ens 

estetiska ideal. Denna gemensamma konstnärliga produktion gör medlem-

marna beroende av varandras prestationer, vilket i sin tur gör att en kollega-

identitet bär med sig förväntningar på att medmusikerna ska sköta sina åta-

ganden, hålla tider, ta ansvar för sitt bidrag och se till helhetsproduktens bästa. 

Kreatör 

Denna identitet bär med sig en bild av sig själv och bandet som kreatörer vars 

primära syfte är att skapa musik tillsammans. Eventuella planer för kommer-

siella satsningar anses komma som en naturlig följd av den grundläggande och 

inåtvända kreativiteten inom bandet. Med andra ord anses ömsesidigt engage-

mang och fysiskt delaktighet i gemensamt skapande ligga till grund för att 

etablera en känsla av gemensamt företag kring mer utåtriktad produktion och 

spridning (se vidare artikel 2).   

Proffs 

En proffsidentitet bär med sig ideal om vikten av en dedikerad karriärsatsning 

och att kunna leva på musiken (se vidare artikel 3). Denna identitet formas i 

relation till framväxande företagspraktiker inom bandverksamheten. När 
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verksamheten börjar ta allt mer av veckans timmar i anspråk aktualiseras frå-

gor vad bandet har för roll i medlemmarnas liv i stort – är det arbete eller 

fritid? Proffsidentitet formas särskilt i situationer när bandet, produkten och 

karriären behöver prioriteras framför familj, vänner och bara ha kul, t.ex. vid 

turnéer, studioarbete och behov av medlemsbyten. Denna identitet formas 

främst vid de mer centrala branschmedlemskapen inom ramen för längre ihål-

lande produktionslägen. 

Vän 

En vänidentitet innebär att bandet blir ett sätt för bandmedlemmen att umgås 

med kompisar kring musik- och livsstilsintressen. Bandet betraktas därmed 

delvis som en grupp av kompisar (se vidare artikel 1). En bandmedlem formar 

en vänidentitet från ”scratch” eller från tidigare vänskap under framförallt vi-

loläget då verksamheten främst utgörs av intern distanskommunikation via in-

ternet eller telefoni, repetitioner och möten (se vidare artikel 2). Utan större 

målsättningar för vad verksamheten ska leda till bortom det uppenbara här och 

nu, dvs. bortom umgänget och musicerandet, ligger det nära till hands för en 

bandmedlem att främst se sig själv och sina medmusikanter som vänner. 

Utmaningar i rockbands verksamhet 

Utifrån avhandlingens delstudier innebär bandmedlemmarnas organisering av 

sin verksamhet och lärande i dess olika skeenden att det uppkommer ett antal 

utmaningar. Dessa utmaningar utgörs främst av motsättningar som kommer 

till ytan i form av identitetsdilemman. Med utgångspunkt i Golden-Biddle och 

Rao (1997/2004) och Thunborg (2001, 2016a) förstås här ett identitetsdi-

lemma som en ångest- och spänningsladdad lojalitetskonflikt mellan olika 

identiteter till följd av att praktiken underlåter förväntningar och behov utifrån 

någon av en aktörs viktigaste identiteter. 

Identitetsdilemman leder till svårigheter både inom och mellan bandmed-

lemmarna. När en medlem handlar och tillskriver mening till handlingarna ut-

ifrån en viss identitet och position kan det innebära en konflikt gentemot nå-

gon annan medlem som ger uttryck för en motstående identitet. Detta skapar 

interna spänningar om vilken identitet som är ”den rätta” och meningsmotsätt-

ningar som i värsta fall kan leda till splittring. Vidare gör inre lojalitetskon-

flikter att en bandmedlem paralyseras och tappar sin motivation för fortsatt 

deltagande. Båda dessa scenarion hotar att hindra verksamheten och medlem-

marnas förmåga till att hålla ihop och utföra gemensam produktion. 

De tre olika graderna av branschmedlemskap innebär olika utmaningar be-

träffande identitetsdilemman. Varje av de tre identifierade graderna av 

branschmedlemskap visar sig vara kopplad till ett dilemma utifrån en särskild 

identitetsaspekt. Delvis utifrån Brewer och Gardner (1996/2004) och Wenger 
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(1998) tas här en utgångspunkt i att en identitet inrymmer en personlig, en 

mellanmänsklig och en opersonlig aspekt. 

Vän eller kollega 

För okända band med om någon, främst lokal publik – dvs. det jag har identi-

fierat som utomstående band – kan kollegiala relationer krocka med de vän-

skapsrelationer som vanligen föregår eller formas i band (se vidare artikel 1). 

Identiteter som vänner motiverar verksamheten utifrån umgänge med männi-

skor man tycker om kring ett gemensamt livsstilsintresse. Framväxande kol-

legiala förhållningssätt inom gruppens relationer kan uppfattas som hot mot 

vänskapen och göra att medlemmar med starka vänidentiteter motsätter sig 

delar av produktionen och känner sig mindre delaktiga i det gemensamma fö-

retaget. På samma sätt kan medlemmar som främst format en kollegial identi-

tet uppleva ett dilemma under viloläge. I vilolägets brist på produktion kan 

bandmedlemmar med starka kollegiala identiteter motsätta sig att ses eller hö-

ras över huvud taget, alternativt tappa lusten och hoppa av. Båda fallen kan 

förstås som lojalitetskonflikter till följd av att bandpraktikerna underlåter de 

olika identiteternas förväntningar och behov (jfr Golden-Biddle och Rao, 

1997/2004). 

En avgörande utmaning i utomstående band är således ett dilemma beträf-

fande den mellanmänskliga aspekten av identitet, dvs. hur bandmedlemmarna 

ser på sina relationer och vilka de är för varandra.  

Kreatör eller entreprenör 

Band som har ett visst följe av fans och gjort sig ett namn – dvs. det jag kallar 

perifera band – har förmåga att organisera och upprätthålla längre produkt-

ionslägen. Dessa erfarenheter kommer med insikter i musikbranschens kon-

kurrens och medvetenhet om vad som krävs för att uppnå den framgång som 

de hoppas på. Medlemmarna har här ett starkt behov av att förstå bandverk-

samheten i relation till omgivande musikliv och musikbransch för att kunna 

finna mening och motivation till fortsatt produktion. Det perifera branschmed-

lemskapet framstår därför som ett karriärmässigt kritiskt mellantillstånd i vil-

ket bandmedlemmarna formar identiteter både som kreatörer och entreprenö-

rer. 

Dilemmat uppstår då verksamheten vid denna grad av branschmedlemskap 

riskerar att underlåta någon av dessa identiteter. Exempelvis kan långvariga 

produktionslägen med marknadsföring och turnéer göra bandmedlemmar med 

starka kreatöridentiteter upplever att skaparglädje och musikalisk njutning tas 

över av en nedslående känsla av rutin, reproduktion och kommers. Låtreper-

toaren kan lätt kännas uttjatad och inaktuell för kreatören. Samtidigt kan en 

upplevelse av för lite kommersiellt genomslag och framgång i relation till mål-

sättningar och karriärsatsningar – ett sannolikt scenario inom rockbandlivet 
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(se vidare artikel 2) – göra att medlemmar som främst ser sig som entreprenö-

rer känner besvikelse och tappar motivationen. Vidare innebär vilolägen oöns-

kade tillstånd för entreprenören som inte gärna lämnar den utåtriktade kom-

mersen för att börja om i inåtvänd och planlös enkelhet. Bandmedlemmarna 

står således inför dilemmat om de är kreatörer och bör låta produktionen ha 

sin grund i intern gemenskap och ömsesidigt skapande engagemang, eller om 

de är entreprenörer som utgår ifrån kommersiella mål för att motivera verk-

samheten.  

Den mest framträdande utmaningen för perifera band är således ett di-

lemma beträffande den mer opersonliga identitetsaspekten, dvs. bandmedlem-

marnas förståelse av vad bandet håller på med och vad det är för typ av grupp.  

Hobbyutövare eller proffs 

I rockband som är kända även utanför de mest hängivna följarna – dvs. vad 

jag identifierat som centrala band – gör ihållande produktionsläge och större 

framgång att medlemmarna lägger allt mer av sin tillgängliga tid på bandverk-

samheten. Detta innebär att bandmedlemmarna formar både proffs- och hob-

byutövaridentiteter för att upprätthålla produktion, motivation och undvika att 

bli utbrända. Då proffsidentiteten föreskriver en syn på musiken som ett po-

tentiellt levebröd och något som ska prioriteras över annat, medan hobbyut-

övaridentiteten innebär ideal om att inte bedriva bandverksamheten för pengar 

och karriär utan för att det är fritt, frivilligt och på kul, uppstår ett dilemma i 

relation till verksamhetens villkor vid denna grad av branschmedlemskap (se 

vidare artikel 3).  

Bandmedlemmar som format en proffsidentitet av hög viktighetsgrad kan 

uppleva frustration över att bandet sällan upplevs som ett levebröd eller ”rik-

tigt” jobb. Vidare utgör bandmedlemmarnas ”vanliga” jobb och familjer be-

gränsningar för praktiker som längre turnéer och fokuserat heltidsskapande, 

vilket på olika sätt underlåter proffsidentiteten. På motsvarande sätt kan de 

medlemmar som främst förstår sig som hobbyutövare känna sig stressade och 

pressade över att verksamheten tar för mycket tid i anspråk och att ingen ledig 

tid blir kvar för exempelvis spontana umgängen och hobbys.  

Vid de mer centrala branschmedlemskapen blir därför den mest påträng-

ande utmaningen ett identitetsdilemman utifrån den personliga aspekten, dvs. 

vilken roll spelar bandet i medlemmarnas liv i stort.5  

                                                 
5 I delstudie 3 (artikel 3) görs ingen distinktion mellan den opersonliga och den personliga 

identitetsaspekten. I denna analys av utmaningar i centrala band fokuseras den personliga 

aspekten då den framstår som mest framträdande vid den graden av branschmedlemskap. 
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Sammanfattning av avhandlingens huvudresultat 

Avhandlingen har i huvudsak funnit att ett rockbands verksamhet utgörs av 

skeenden som både är relaterade till dess grad av branschmedlemskap, dvs. 

dess kommersiella status och tillträde till åtråvärda offentliga forum, och till 

den löpande verksamhetens organiseringslägen, dvs. växlingar mellan pro-

duktionsläge och viloläge. Tre ungefärliga grader av branschmedlemskap har 

identifierats: 1. utomstående band, som är okända och max har en lokal publik 

och tillträde till rockklubbar med lägre anseende och privata arrangemang; 2. 

perifera band, som har ett visst följe av fans och gjort sig ett namn med tillträde 

till ansedda spelställen och mindre festivaler; 3. centrala band, som är kända 

även utanför de mest hängivna följarna och har tillträde till större festivaler 

och turnéer. Rockband vid de lägre graderna av branschmedlemskap spende-

rar mer tid i viloläge medan mer centrala band befinner sig mer i produktions-

läge. 

Vidare har analyserna identifierat att identiteterna entreprenör, hobbyutö-

vare, kollega, kreatör, proffs och vän formas i bandverksamheten. De olika 

graderna av branschmedlemskap innebär även att olika utmaningar uppkom-

mer i form av identitetsdilemman – särskilt under viloläge. För utomstående 

band är dilemmat i huvudsak relationellt – är bandmedlemmarna vänner eller 

kollegor? För perifera band handlar dilemmat främst om hur gruppen ska för-

stås – är de kreatörer eller entreprenörer? I centrala band uppkommer istället 

ett personligt dilemma om vad bandet utgör i varje enskild medlems liv i stort 

– är de hobbyutövare eller proffs? 
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8. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag först avhandlingens huvudresultat i 

relation till tidigare forskning. Därefter formulerar och diskuterar jag en mer 

generell förståelse av rockbands formning och utveckling över tid – vilket ut-

gör avhandlingens syfte – i form av en syntetiserad modell. Sedan identifierar 

jag avhandlingens teoretiska bidrag och gör några metodreflektioner. Till sist 

formulerar jag avhandlingens övergripande slutsats och pekar på några av dess 

praktiska och forskningsmässiga implikationer.  

Återbesök i tidigare forskning 

Denna avhandling har bl.a. funnit att rockbands främsta utmaningar utgörs av 

identitetsdilemman. Dessa kan relateras till vad tidigare forskning identifierat 

som bands inneboende ideologiska konfliktdimensioner och ambivalenser 

(t.ex. Cohen, 1991; Berkaak, 1999; Weinstein, 2004). Ur tidigare forskning 

har framför allt tre idealtypiska och motsägelsefulla positioner identifierats – 

en lek-kompisposition, en individ-konstposition, samt en kommers-företags-

position (jfr Berkaak & Ruud, 1994; Behr, 2010; Laaksonen et al., 2011). 

Denna avhandling tillför komplexitet i förståelsen av dessa motstående po-

sitioner främst på två sätt. För det första har avhandlingen funnit att det mest 

framträdande dilemmat varierar beroende på bandets grad av branschmedlem-

skap. För det andra står motsättningarna mellan identiteter, vilka inte alltid 

förhåller sig entydigt till dessa positioner. Senare i detta kapitel diskuterar jag 

därför bl.a. hur de tre positionerna på ett mer fruktbart sätt kan förstås som 

bakomliggande kontextuella villkor, vilka utgör källor till bandmedlemmars 

formanden av olika, skiftande och ibland motsägelsefulla identiteter.  

Vidare har denna avhandling funnit att bands verksamhet organiseras i två 

olika lägen – produktionsläge och viloläge. Viloläget har identifierats som po-

tentiellt farligt att befinna sig för länge i då det tillståndet innebär en förhöjd 

risk för att identitetsdilemman ska komma till ytan. Dessa fynd går i linje med 

tidigare forskning som pekat på hur avstannade produktions- och arbetscykler 

accentuerar rockbands inneboende spänningar (t.ex. Taylor, 2003; Weinstein, 

2006; Behr, 2010). Avhandlingen fördjupar dock förståelsen av detta genom 

att särskilt betona hur bandverksamheten kontinuerligt växlar mer eller mindre 

”naturligt” mellan produktionslägen och vilolägen. 
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Föreliggande avhandling har vidare funnit att lärande i rockband delvis 

kommer till uttryck genom bandmedlemmarnas formning av företagsmässiga 

praktiker, av en praktikgemenskap, samt av olika identiteter i relation till 

bandlivets olika skeenden och situationer. Detta bekräftar i stort sett de tre 

lärprocesser som tidigare forskning identifierat – att formas som arbetsgrupp 

genom formella strukturer (t.ex. Finnegan, 1989/2007; Weinstein, 1991, 

2004), att forma ett delat ”vi” som kollektiv aktör (t.ex. Behr, 2010, 2015) och 

att forma pragmatiska proffsidentiteter som yrkesmusiker (t.ex. Bennett, 

1980; Groce, 1991b; Berkaak, 1999). Samtidigt har denna avhandling visat 

hur dessa lärprocesser ter sig långt mer komplexa och mångbottnade i minst 

två avseenden.  

För det första belyser avhandlingen att ett band inte kan förstås som en 

praktikgemenskap jämt. Ett band formas och aktualiseras som en praktikge-

menskap främst under vissa skeenden. Arbetsgrupp, gemensamt ”vi” och 

proffsidentiteter utgör mer eller mindre temporära tillstånd som främst formas 

under produktionsläge och i de mer centrala banden. Under viloläge formas 

bandet mer som en löst sammanhållen gemenskap. 

För det andra har avhandlingen funnit att rockbands formning som före-

tagsmässig arbetsgrupp involverar identitetsformning som kontrasterar och ut-

manar proffsidentiteten, särskilt i centrala band. Att som band formas i rikt-

ning mot ett formellt småföretag har visat sig innebära ett tillsynes paradoxalt 

behov av en hobbyutövaridentitet. Detta för att skapa realistiska förvänt-

ningar, bibehålla motivation och undvika utbrändhet genom bandlivets olika 

situationer och skiftande skeenden. 

Behovet av hobbyutövaridentitet framstår som frånvarande i tidigare band-

forskning och utgör även avhandlingens mest oväntade fynd för mig som fors-

kare och bandmusiker. Detta fynd utmanar Groce (1991b), Berkaak och Ruud 

(1994) och Berkaak (1999) vilka menar att realism främst kommer med proff-

sidentiteter. Denna avhandling pekar istället på att en balanserande realism i 

kommersiella och proffsiga satsningar kommer med förlikning med att bandet 

delvis är en hobby och inte helt är ett ”riktigt” arbete. 

I det följande diskuterar jag hur avhandlingens resultat kan bidra till en för-

djupad förståelse av lärprocesserna i rockband och utvecklar därigenom det 

mer generella kunskapsbidrag som avhandlingen syftar till. 

Rockbands formning och utveckling 

I detta avsnitt utvecklar jag en förståelse av rockbands formning och utveckl-

ing över tid i form av en modell som syntetiserar tidigare forskning och av-

handlingens analytiska fynd. I denna modell sammanför jag de identifierade 

utmaningarna och grader av branschmedlemskap med rockbands kontextuella 

villkor, och formulerar ett sätt på vilket rockbands lärprocesser kan förstås 

som en deltagarbana i relation till främst musikbranschen. 



75 

Rockbands kontextuella villkor 

För att fördjupa en förståelse av de kontextuella villkoren för lärprocesserna i 

rockband identifieras här de sociala världar och livskontexter som utgör källor 

för de identiteter som framkommit i denna avhandling.  

Sociala världar och undervärldar förstås här som kulturella gemenskaper, 

vilka formas kring människors samarbeten, normer och konventioner inom 

specialiserade livsområden (Mead, 1934/2015; Berger & Luckmann, 1966; 

Becker, 1982/2008). Med livskontext avser jag, med viss utgångspunkt i 

Wenger (1998) hur en aktör kontextualiserar sig själv i situationen utifrån fö-

reställningar och ideal om sin nuvarande och framtida plats inom olika sam-

hällsområden och kontexter. 

I samspel mellan vad som framkommit i tidigare forskning och i denna av-

handlings metaanalys, identifierar jag nedan först tre sociala världar be-

nämnda livsstilsgemenskaper, konstutövande och musikbransch. De tre värl-

darna är delvis en vidareutveckling av vad som ur tidigare forskning förståtts 

som bands tre inneboende positioner (jfr Berkaak & Ruud, 1994; Behr, 2010; 

Laaksonen et al., 2011). Därefter identifierar jag de två övergripande livskon-

texterna fritid och arbetsliv. 

De sociala världarna och livskontexterna samexisterar och närvarar i rock-

bands verksamhet i olika utsträckning. En bandmedlem kan ha mer eller 

mindre centrala medlemskap och tillhörigheter inom alla dessa sammanhang. 

Detta innebär också att en bandmedlem kan känna sig mer hemma i ett sam-

manhang än i ett annat.  

Livsstilsgemenskaper 

Livsstilsgemenskaper är en social värld som har kulturhistoriska rötter i mu-

sikrörelsen (se vidare kapitel 2). Livsstilsgemenskaper byggs upp av under-

världar i form av subkulturer, stilar och scener (Straw, 1991, 2006; Shank, 

1994). Inom denna värld betraktas rockband främst som ett slags livsstilsba-

serat umgänge med kompisar kring gemensamma musikintressen. Samtidigt 

kan intressen för en scen eller stil också förstås som en grogrund för vänskap. 

Livsstilsgemenskaper utgör här en kontextuell förståelse och vidareutveckling 

av den lek-kompisposition i band som identifierats ur tidigare forskning.  

Livsstilsgemenskaper utgör främst en bakgrund för hur bandmedlemmar 

formar mellanmänsklig identitet som vänner ur sina ömsesidiga relationer, 

men också opersonlig kreatörsidentitet i hur de ser på bandet.  

Konstutövande 

Den konstutövande världen har kulturhistoriska rötter i nyromantiken (se vi-

dare kapitel 2). Denna värld byggs upp av olika konst- och musikundervärldar 

(Becker, 1982/2008; Finnegan, 1989/2007) med huvudsakligt fokus kring es-

tetik, komposition, utövande och uppskattande av den klingande musiken och 
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det musikaliska hantverket. Vidare betraktas rockband främst som en platt-

form för skapande och utförande av musiken i sig inom denna värld. Konstut-

övande som social värld förstås här som en vidareutveckling av vad som iden-

tifierats som en individ-konstposition ur tidigare forskning. 

I likhet med livsstilsgemenskaper kan den konstutövande världen förstås 

som en källa till opersonlig kreatörsidentitet. Men när det gäller den mellan-

mänskliga identitetsaspekten utgör världen snarare en bakgrund till att se 

gruppens relationer som kollegor – musiken går först och bandmedlemmarna 

är kollegor kring skapandet av den. 

Vidare kan konstutövande och livsstilsgemenskaper förstås som två sym-

biotiska undervärldar, vilka tillsammans utgör musiklivets sociala värld. Detta 

reflekterar musiklivets kulturhistoriska rötter i både musikrörelsen och nyro-

mantiken. Musiklivets värld utgör i linje med vad som nämnts om de operson-

liga identiteterna ovan, den övergripande källan för kreatörsidentitet. 

Musikbranschen 

Musikbranschen som övergripande social värld har rötter i den äldre tidens 

musikindustri och nöjesetablissemang (se vidare kapitel 2). Men liksom be-

rörts i kapitel 2 är branschen idag mer mångfasetterad och innefattar under-

världar av både småskaliga och entreprenöriella musiker och runtomkring-ak-

törer (jfr Phillips, 2013; Beech & Gilmore, 2015), samt de största grindvakts-

bolagen för de bredaste offentliga genomslagen och marknaderna (jfr Weins-

tein, 1991; Haynes & Marshall, 2018). Musikbranschens värld byggs upp av 

arbete kring musik och musikupplevelser som en form av handelsvara och 

potentiell inkomstkälla. Musikbranschens närvaro i rockband innebär en själv-

bild som varumärke och entreprenöriellt företag som kan sälja sin produkt på 

en marknad. Musikbranschens sociala värld utgör här en vidareutveckling av 

vad som ur tidigare forskning identifierats som en kommers-företagsposition. 

Som källa för identitet underbygger musikbranschen delvis kollegaidenti-

teten. Men beträffande den opersonliga aspekten – vilken varit mest framträ-

dande i relation till musikbranschen i denna avhandling – utgör denna värld 

främst en källa till entreprenörsidentitet. 

Arbetsliv 

Arbetsliv utgör här en livskontext inom vilken bandmedlemmar kontextuali-

serar bandverksamheten som ett levebröd. För att förstå denna livskontext lå-

nar jag här fritt från Stebbins’ (1992, 2014) sociologiska kartläggningar av 

den uppsjö av verksamheter som försiggår i gränslandet mellan arbetsliv och 

fritid. Enligt författaren utgör rockband primärt en form av underhållnings-

verksamhet som historiskt genomgått en professionaliseringsprocess. Han ser 

således rockband främst som en verksamhet som, till skillnad från en hobby, 

befinner sig inom spannet amatör–professionell och som medlemmarna kan 

ha som lönearbete. Inom denna livskontext betraktas således bandet som en 

del av, eller potentiell del av bandmedlemmarnas arbetsliv (jfr Phillips, 2013). 
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Livskontexter som källor för identitet förstås i denna avhandling främst 

vara kopplade till den personliga identitetsaspekten, vilken i huvudsak rör den 

egna tillvaron och framtiden. Arbetslivet förstås främst utgöra en källa för den 

identifierade proffsidentiteten i denna avhandling. Men denna livskontext kan 

även tänkas underbygga mellanmänskliga identiteter som kollegor och oper-

sonliga som entreprenörer. 

Fritid 

En fritidslivskontext utgör slutligen ett sammanhang inom vilket rockband, 

till skillnad från arbetslivskontexten, inte betraktas som en professionaliserad 

verksamhet av dess medlemmar. Rockband kontextualiserat som fritid kan sä-

gas stå i kontrast till lönearbete och krav (jfr Mantie & Smith, 2017). 

Fritidslivskontexten utgör främst en källa till den personliga identitet som 

i avhandlingen identifierats som hobbyutövare. Fyndet av denna typ av iden-

titet utmanar Stebbins (1992, 2014) och annan forskning som tenderar att dra 

alltför distinkta gränser mellan vad som utgör hobbyverksamheter å ena sidan, 

och amatör–proffsverksamheter å den andra. Vidare kan fritid sägas även un-

derbygga mellanmänsklig vänidentitet och opersonlig kreatörsidentitet. 

Rockbands deltagarbana – en syntetiserad modell 

Med delvis utgångspunkt i Wenger (1998, 2000) utgörs en deltagarbana av en 

karriärväg, av fler möjliga, för en aktörs förändrade medlemskap i en gemen-

skap, vilken anläggs av kontextuella villkor i relation till aktörens deltagande. 

Här betraktas ett rockband som en kollektiv aktör och dess rörelse längs en 

deltagarbana förstås som ett uttryck för dess förändrade medlemskap i främst 

musikbranschen (jfr Kirschner, 1998; Behr, 2010; Karlsen, 2010), men också 

i relation till övriga kontextuella sammanhang som omger och närvarar i band-

verksamheten. 
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Figur 1. Rockbands deltagarbana i relation till musikbransch och kontextuella villkor. 

Modellen i figur 1 ovan ämnar illustrera hur rockbandlivet (den mörkaste 
ytan) på olika sätt genomsyras av de sociala världarna livsstilsgemenskaper, 
konstutövande och musikbranschen (de inre cirklarna), samt av livskontex-
terna fritid och arbetsliv (de yttre cirklarna). Den dubbelriktade pilen symbo-
liserar ett rockbands deltagarbana i relation till främst musikbranschen. De tre 
olika graderna av branschmedlemskap som identifierats i denna avhandling – 
1. utomstående, 2. perifert och 3. centralt – betraktas här som olika nedslag 
längs banan och är markerade med motsvarande siffror längs pilen i modellen. 

Deltagarbanan ska inte betraktas som stadieorienterad på så vis att den fö-
reskriver en nödvändighet i att starta som utomstående och sedan arbeta sig 
uppåt och inåt (trots att många band gör det). Band kan födas på olika ställen 
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längs banan. Exempelvis kan ett band vara mer eller mindre etablerat från bör-

jan genom att vara bildat av erfarna och framgångsrika bandmusiker som re-

dan har tillhörighet till musikbransch och arbetsliv (jfr Bennett, 1980; Phillips, 

2013). Dessutom indikerar pilens dubbelriktning att branschmedlemskapet 

inte endast kan förändras i en mer central och utvecklande riktning, utan även 

i en mer perifer riktning (diskuteras särskilt i artikel 2). Publik framgång och 

branschstatus kan både erhållas och mistas – inte minst i dagens snabbt förän-

derliga populärkulturella medialandskap med ökande utbud och konkurrens. 

Vidare är det tänkbart att band kan befinna sig utanför den del av banan 

som jag har fokuserat på i denna avhandling. Men för de relativt få rockband 

som befinner sig i de mest centrala delarna av den globala musikbranschen (se 

t.ex. Laaksonen et al., 2011) kan bandlivet tänkas innebära delvis andra villkor 

och utmaningar än de som jag har koncentrerat mig på här. Tills vidare be-

skriver modellen ett sätt att förstå formning och utveckling i spannet mellan 

utomstående och relativt centrala branschmedlemskap, där de flesta rockband 

kan tänkas befinna sig. 

Modellen är i första hand principiell och avser delvis illustrera hur ett rock-

band är medlem i olika världar parallellt, men inte exakt hur centrala dessa 

medlemskap är vid varje punkt längs banan. Det principiellt viktiga för dis-

kussionerna här är att rörelser längst pilen, både uppåt och nedåt, representerar 

lärande i form av rockbands både utveckling och tillbakagång, samt att olika 

grad av branschmedlemskap innebär att sociala världar och livskontexter ut-

gör utmaningar på olika sätt längs banan. 

Utmaningar längs banan 

Liksom identifierats i denna avhandling utgörs den mest framträdande utma-

ningen i utomstående band av motsägelsefulla sätt på vilka bandmedlemmarna 

ser på sina ömsesidiga relationer. Med andra ord står medlemmarna inför ett 

mellanmänskligt identitetsdilemma. Detta dilemma kan förstås utifrån att 

bandlivet mellan ett utomstående och perifert branschmedlemskap – represen-

terat av sträckan mellan siffrorna 1 och 2 i modellen – genomsyras av två 

sociala världar, livsstilsgemenskaper och konstutövande, som utgör källor till 

motstridiga identiteter i relation till den mellanmänskliga identitetsaspekten: 

är bandmedlemmarna vänner eller kollegor? 

När ett band befinner sig i närheten av ett perifert branschmedlemskap har 

istället den mest framträdande utmaningen visat sig utgöras av motstridigheter 

i hur bandmedlemmarna ser på vad bandet är för typ av grupp. Bandmedlem-

marna står här således inför ett identitetsdilemma i relation till den opersonliga 

identitetsaspekten. Dilemmat kan förstås utifrån att musiklivsvärldarna 

(livsstilsgemenskaper och konstutövande) och musikbranschvärlden – vilken 

perifera band står på gränsen till, enligt vad som illustreras vid pilens ungefär-

liga mittpunkt i modellen – utgör källor till motstridiga opersonliga identiteter: 

är bandet kreatörer inom musiklivet eller entreprenörer inom musikbran-

schen?  
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För band med mer centrala branschmedlemskap har den största utmaningen 

visat sig vara motstridiga sätt på vilka bandmedlemmarna ser på bandets roll 

i sina liv, dvs. ett personligt identitetsdilemma. Detta kan förstås utifrån att 

fritidslivskontexten – som bandmedlemmarna står inför att eventuellt behöva 

lämna, representerat av pilens översta spets i modellen – och arbetslivskon-

texten utgör källor till motsägelsefulla identiteter i relation till den personliga 

identitetsaspekten: är detta min hobby eller mitt arbete, dvs. är jag hobbyutö-

vare eller proffs i detta?  

Utveckling 

Ett rockbands utveckling kommer till uttryck i en rörelse längst deltagarbanan 

i riktning mot medlemskap i musikbranschen eller mot ett mer centralt med-

lemskap inom denna. Denna ökade grad av branschmedlemskap sker dels ge-

nom ökad publik framgång i form av tillskriven kompetens och status av om-

givningen, samt genom en mer aktörsrelaterad aspekt som jag i delstudie 2 

identifierar som bandets ”organisatoriska förmåga” (se artikel 2).  

Med organisatorisk förmåga avser jag här något som ett band kan ha mer 

eller mindre av och som mer specifikt utgörs av summan av tre delförmågor. 

För det första, bandmedlemmarnas gemensamma förmåga att organisera och 

upprätthålla produktionsläge genom formande och upprätthållande av före-

tagsmässiga praktiker med arbetsfördelning, kollegialitet och komplex ihop-

koppling av inåtvända och utåtriktade aktiviteter. För det andra, bandmedlem-

marnas förmåga att delta samordnat i sina praktiker och därigenom forma och 

upprätthålla en praktikgemenskap som ett överbryggande ”vi”, samt att däri-

genom skapa mening kring bandets olika aktiviteter utifrån att de formar en 

helhet tillsammans. För det tredje, bandmedlemmarnas förmåga att delta flex-

ibelt utifrån olika medlemskap i olika situationer och praktiker, dvs. deras grad 

av multimedlemskap (diskuteras särskilt i artikel 2 och 3; jfr Wenger, 1998, 

2000; Akkerman & Bakker, 2011).  

Bandmedlemmarnas grad av multimedlemskap tycks ha särskilt stor inver-

kan på huruvida ett band lyckas hålla ihop och utvecklas som grupp. En band-

medlems ökade grad av multimedlemskap innebär att denne mer flexibelt kan 

forma och aktualisera olika och ibland motsägelsefulla identiteter. Utifrån 

denna förmåga kan medlemmarna i sin pågående organisering gemensamt för-

handla vilken identitet var och en ska aktualisera och se som viktigast för varje 

situation. Hög grad av multimedlemskap utgör därmed en potential för ett mer 

enhetligt sätt på vilket bandmedlemmarna identifierar sig med varje situation, 

vilket i sin tur kan minimera spänningar och dilemman inom och mellan med-

lemmarna. Multimedlemskap främjar således ett samordnat deltagande och 

därmed också bandets organisatoriska förmåga och hållbarhet över tid. 

I band med branschmedlemskap är behovet av multimedlemskap störst. 

Liksom representeras av sträckan längs den övre ungefärliga halvan av pilen 

i modellen ovan, närvarar tre olika sociala världar och två olika livskontexter 
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i dessa bands verksamhet. Bandmedlemmar med hög grad av multimedlem-

skap utvecklar potentiellt en beredskap för att forma och flexibelt aktualisera 

alla de identiteter som identifieras i denna avhandling, dvs. entreprenör, hob-

byutövare, kollega, kreatör, proffs och vän – givetvis med individuella variat-

ioner. Identiteter som entreprenör, kollega eller proffs motiverar i huvudsak 

deltagande i produktiva och karriärsatsande situationer. Samtidigt motiverar 

identiteterna hobbyutövare, kreatör eller vän skapande av nytt musikmaterial 

och sammanhållande umgänge kring musikstilar och scener – särskilt i situat-

ioner av utebliven framgång och frånvaro av utåtriktade aktiviteter.  

Organisatorisk förmåga, dvs. ett bands samlade förmåga att forma och upp-

rätthålla företagsmässiga praktiker, praktikgemenskap och multimedlemskap, 

utvecklas i huvudsak som ett resultat av bandets gemensamma erfarenheter 

och interna förhandlingar, i samspel med bandmedlemmarnas interaktioner 

och samarbeten med andra band och aktörer inom musikbranschen (se särskilt 

artikel 2). 

Utveckling i ett rockband utgörs således av en kombination av dess ökade 

organisatoriska förmåga och ökade publika framgång. Exempelvis befinner 

sig ett av banden i delstudie 1 i utveckling från att ha varit utomstående till att 

röra sig mot ett perifert branschmedlemskap genom sina allt fler utåtriktade 

aktiviteter och ökade samordning vid tiden för undersökningen (Band B; arti-

kel 1). Även Rockbandet i delstudie 3, med sina framväxande företagsprakti-

ker och tilltagande framgång, har kring åren för undersökningen utvecklats 

och rört sig från ett perifert till ett mer centralt branschmedlemskap. Då Rock-

bandet ser ut att vara på väg att lämna fritidskontexten kan man fråga sig hur 

dess fortsatta utveckling kan tänkas se ut. Kanske är det som en av bandmed-

lemmarna resonerar (Stefan, artikel 3): för att ta nästa kliv skulle de behöva 

satsa på ett helt annat sätt än vad de för närvarande gör. 

Tillbakagång 

Ett rockbands tillbakagång kommer till uttryck i en rörelse längst deltagarba-

nan i en mer perifer riktning, ut ur musikbranschen. Detta sker främst till följd 

av minskad publik framgång och/eller minskad organisatorisk förmåga. 

Tillbakagång innebär att ett band i större utsträckning formas som en löst 

sammanhållen gemenskap. Den sammanlagda aktivitetsgraden går ned och 

komplexiteten minskar, dvs. samberoendet mellan inåtvända och utåtriktade 

aktiviteter, och mellan kreativitet och entreprenörskap, minskar (se artikel 2). 

Längre perioder i viloläge gör att bandet blir allt lösare sammanhållet och fullt 

av olikheter beträffande medlemmarnas syn på verksamheten och sig själva.  

Vidare innebär tillbakagång att bandmedlemmarna formar och aktualiserar 

allt färre olika identiteter och rentutav avvecklar somliga. Med andra ord er-

sätts bandmedlemmarnas multimedlemskap i högre grad av vad som här kan 

kallas singulära, eller entydiga identiteter. I denna process tenderar bandmed-

lemmarna att hantera identitetsdilemman genom att starkare hålla fast vid sina 

viktigaste identiteter och avveckla de som de upplever som motstridiga (se 
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artikel 3). Dessutom medför detta att medlemmarna minskar sin identifikation 

med bandet som grupp. Vid tillbakagång får därför mellanmänskliga identite-

ter som vänner en särskilt viktig sammanhållande betydelse (se artikel 1). 

Genom minskad grad av samordnat deltagande och multimedlemskap in-

nebär tillbakagång ytterligare minskad organisatorisk förmåga, med risk för 

stagnation och accentuerade motsättningar. Singulära identiteter kan leda till 

en slags polarisering inom bandet där några medlemmar bara vill delta i vissa 

typer av bandpraktiker medan andra bara vill delta i andra. En följd av detta 

blir att bandet får svårigheter att upprätta och upprätthålla produktionsläge. 

Stagnation och låsta positioneringar i olika singulära identiteter kan därmed 

leda till att spänningar inom och mellan bandmedlemmarna kommer till ytan 

i form av konflikter, vilket utgör en fara för bandets fortlevnad (se artikel 2 

och 3). 

Exempel på tillbakagång återfinns bl.a. hos Popbandet i delstudie 2. Några 

år innan undersökningen verkar bandet ha befunnit sig någonstans mellan ett 

perifert och centralt branschmedlemskap. Bandet hade relativt stor publik 

framgång och var registrerat som formellt företag, hade kontrakt med musik-

distributionsbolag samt en manager som arbetade för att stödja bandets kar-

riär. I takt med att bandet sedan inte lyckades matcha sitt branschmedlemskap 

med motsvarande grad av organisatorisk förmåga – tillsynes delvis p.g.a. be-

svikelse från att den publika framgången inte motsvarat förväntningarna – har 

de också avvecklat en del av sitt samröre med olika branschaktörer och där-

med rört sig tillbaka mot branschens utkant, där de återfinns under tiden för 

undersökningen (se vidare artikel 2). 

Ett annat exempel på tillbakagång är i Band A i delstudie 1. Efter att ha 

gjort ett kortvarigt försök i produktionsläge slungades de snabbt tillbaka i vi-

loläge med stora svårigheter att återuppta verksamheten. Intervjupersonerna 

från det bandet sätter detta i samband med bl.a. medlemmarnas oförmåga till 

arbetsfördelning och att vara kollegor med varandra. De accentuerade me-

ningsskiljaktigheterna som har blossat upp har föranlett att bandet har tagit ett 

officiellt uppehåll (se vidare artikel 1). Ytterligare tillbakagång från bandets 

utgångspunkt som utomstående – illustrerat av siffran 1 i modellen – ser inte 

ut att kunna leda till annat än att verksamheten helt lämnar de strukturerande 

sociala världarna och därmed bandets identitetskällor, och till slut lägger ned. 

Bidrag till ett socialt lärperspektiv 

Lave och Wengers (1991) och Wengers (1998) sociala och situerade lärteori 

har utgjort den huvudsakliga utgångspunkten för analyserna i denna avhand-

ling. Liksom diskuterats i kapitel 4 har teorin kritiserats för att vara begrepps-

ligt vag och svår att använda i analyser av lärande (t.ex. Hodkinson & Hodkin-

son, 2004; Handley et al., 2006; Illeris, 2011b; Engeström & Sannino, 2012). 

För att hantera detta har jag i denna avhandling inspirerats av Handley et al. 
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(2006) och utgått från en distinktion mellan praktik och mening. För att ytter-

ligare öka den analytiska skärpan har jag även tagit hjälp av organiseringsbe-

greppet (Weick, 1979, 1995; Czarniawska, 2005), social identitetsteori 

(Brewer & Gardner, 1996/2004; Golden-Biddle & Rao, 1997/2004) samt vissa 

delar av expansivt lärande och verksamhetsteori (Engeström, 1987, 2001). 

Detta har resulterat i att avhandlingens analyser tydliggjort tre sätt på vilka ett 

socialt lärperspektiv kan utvecklas för att mer begripligt kunna fånga lärande 

i organisatoriska sammanhang. Detta teoretiska bidrag består främst i förslag 

på klargöranden av relationerna mellan tre begreppspar – praktik och delta-

gande, praktik och praktikgemenskap, samt situerat och integrerat lärande.  

Praktik och deltagande 

Kritiker har identifierat en vaghet och förvirring kring praktikbegreppet (t.ex. 

Handley et al., 2006; Corradi et al., 2010). Handley et al. (2006) menar att 

detta framför allt gäller begreppets relation till mening och deltagande. Utifrån 

Wenger (1998) framstår en praktik delvis som definierad av sin mening, dvs. 

en praktik tycks vara vad deltagarna gemensamt förhandlar fram som dess 

mening. Men vad händer om en och samma praktik tillskrivs olika mening av 

olika deltagare? Deltar de fortfarande i samma praktik då? 

I denna avhandling har jag visat hur detta kan klargöras genom att utgå 

ifrån en praktik som ett empiriskt objekt (jfr Corradi et al., 2010) utan någon 

entydigt a priori mening inneboende i sig själv. Med viss inspiration i Handley 

et al. (2006) kan denna avhandling peka på hur en och samma praktik kan 

inrymma aktörer som deltar på olika sätt, samt hur en aktör kan delta på olika 

sätt i olika situationer. Deltagandet sker i relation till aktörens, i situationen 

mest dominerande, medlemskap i och tillhöranden till ett större socialt sam-

manhang bortom praktiken. Dessa medlemskap och tillhöranden formar såle-

des deltagandet, men blir på samma gång formade i det. Lärandet, så som det 

kommer till uttryck i aktörens tillblivande, erfarande, tillhörande och görande 

(jfr Wenger, 1998), sker således inte främst i relation till en praktik i sig, utan 

till aktörens sätt att kontextualisera praktiken (jfr Lave, 1993). Detta betonar 

vikten av att ett socialt lärperspektiv uppmärksammar kontexter utöver själva 

praktiken, vilka stundtals utgör motstridiga källor för mening och identiteter.  

Praktik och praktikgemenskap 

Denna avhandling kan också bidra med ett klargörande sätt att se på relationen 

mellan praktik och praktikgemenskap. Avhandlingen har visat hur en liten 

gruppverksamhet endast temporärt och periodvis uppvisar de tre egenskaper 

som Wenger (1998) menar definierar en praktikgemenskap – aktörernas öm-

sesidiga engagemang, gemensamma företag och delade repertoar. Till skillnad 

mot hur begreppet ofta tycks användas kan en praktikgemenskap således inte 

likställas med en interagerande grupp, vilket Wenger (1998) också poängterar. 
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Men till skillnad från Wenger, och i linje med Handley et al. (2006), kan prak-

tikgemenskap inte heller likställas med en praktik. 

Med stöd i den kritik som lyfts av exempelvis Handley et al. (2006) och 

Cairns (2011) ger föreliggande avhandling vid hand att praktikgemenskap kan 

ges en snävare innebörd än vad som är vanligt bland Wengers uttolkare. En 

praktikgemenskap kan närmare förstås som en analytisk ram för att fånga ett 

särskilt tillstånd av lärande i vilket aktörer deltar samstämmigt i en praktik och 

där en stark känsla av gemensamt företag och ömsesidighet råder. I en prak-

tikgemenskap kontextualiserar aktörerna med andra ord en praktik på liknande 

sätt och upplever därigenom att de deltar i samma sak och formar ett ”vi”. 

Denna avhandling kan bidra med klargörande av att tillståndet av praktikge-

menskap är dynamiskt och kan upprättas och upplösas återkommande över 

tid. Av detta följer att ett socialt lärperspektiv kan betrakta praktikgemenskap 

som ett specialfall av det lärande som ständigt sker som deltagande i praktiker. 

Situerat och integrerat lärande 

Ett tredje sätt på vilket denna avhandling potentiellt kan bidra till utvecklingen 

av ett socialt lärperspektiv är en uppluckring av den skarpa distinktion mellan 

situerat och integrerat lärande som ofta görs inom lärandeforskning. För Lave 

och Wenger (1991) var lärande och kunnande i huvudsak situerat, dvs. defini-

erat av det lokala, sociala och situationsbundna sammanhanget. Wenger 

(1998) öppnade senare för lärprocesser som är mer sammanjämkande och in-

tegrerande mellan olika sammanhang (jfr Mead, 1934/2015; Berger & Luck-

mann, 1966; Bron & Thunborg, 2017). Denna avhandling bygger vidare på 

denna utveckling och pekar, med stöd i Bron och Thunborg (2017) på att båda 

dessa aspekter blir viktiga för en förståelse av lärande ur ett socialt perspektiv. 

Situerat och integrerat lärande har i denna avhandling visat sig hänga ihop 

och förutsätta varandra. Situerat lärande innebär att aktören upprättar och 

medvetandegörs på sociokulturella gränser gentemot sammanhang där det ak-

tuella kunnandet inte är relevant (jfr Akkerman & Bakker, 2011). Medvetan-

degörandet av dessa gränser utgör således ett mått av integrering vari aktören 

formar en förtrogenhet med var det aktuella sociala sammanhanget börjar och 

slutar, i relation till sig själv och till sina erfarenheter från det övriga sociala 

livet. Med andra ord integreras det situerade kunnandet hos aktören som en 

potential att kunna delta i en praktik i relation till ett visst sammanhang samt 

att kunna skilja det från andra sammanhang. 

I denna avhandling har jag identifierat ökad grad av multimedlemskap som 

ett utfall av ett integrerat lärande. Med Goffman (1959) kan dock sägas att 

aktörers multimedlemskap vanligen inte behöver vara särskilt avancerade då 

de till vardags tenderar att ägna stor möda åt att hålla isär sina olika sociala 

sammanhang rent fysiskt. Men när en verksamhet i sig befinner sig i ett sär-

skilt mångtydigt gränsland mellan olika samhälls- och livsområden – liksom 

ett rockband – krävs en mer utvecklad form av multimedlemskap för att hålla 
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ihop den. För en mer fullständig förståelse av lärande som pågår i människors 

samordning av verksamheter av alla de slag, kan således ett socialt lärperspek-

tiv med fördel beakta både situerade och integrerade aspekter av lärande. 

Metodreflektion 

Beträffande forskningens allmänna kvalitetskriterier har jag i kapitel 5 disku-

terat dessa i termer av materialets trovärdighet, tolkningarnas rimlighet (eller 

inre validitet) och generaliserbarhet (eller yttre validitet; jfr Cohen et al., 

2011). I detta avsnitt reflekterar jag något över de två sistnämna kriterierna i 

relation till avhandlingens vetenskapliga kvaliteter och begränsningar.  

Avhandlingens analytiska fynd kan betraktas som ett sätt, bland fler möj-

liga, på vilket rockbands skeenden, identiteter och utmaningar kan förstås. 

Fyndens generaliserbarhet ligger, i enlighet med avhandlingens kvalitativa 

och etnografiska metodologi, främst i dess förankring i tidigare forskning och 

etablerad teoribildning (jfr Scott & Usher, 2011). Inom ramen för denna forsk-

ningstradition ska även tilläggas den validering som ges i relation till forska-

rens tidigare och vardagsetnografiska erfarenheter av fältet (jfr Alvesson, 

2009; Watson, 2012; Malm, 2018). I detta sammanhang innebär detta att jag 

som praktiserande rockmusiker har kunnat bedöma fyndens rimlighet även i 

relation till mina egna erfarenheter.  

Överlag har denna avhandlings kunskapsbidrag identifierats som en del av 

dess abduktiva analysprocess, dvs. genom att uppmärksamma hur datamateri-

alet avtäcker delvis nya aspekter i relation till teori, litteratur och erfarenheter 

(jfr kapitel 5; Peirce, 1992; Swedberg, 2012; Timmermans & Tavory, 2012; 

Bron & Thunborg, 2017). Vidare har nya upptäckter gett avhandlingen en 

möjlighet att utmana och utveckla existerande teoribildning genom det teore-

tiska bidrag som diskuterats ovan.  

Men liksom all forskning har även denna avhandling sina begränsningar. 

En tänkbar sådan är att forskningsprojektet är genomfört i ett svenskt sam-

manhang där kulturella och historiska element givetvis har viss påverkan på 

hur bandmusiker exempelvis formar identiteter och ser på möjligheterna att 

göra arbete av hobby etc. Till viss skillnad från många andra jämförbara länder 

i rock- och pophänseende, t.ex. Storbritannien och USA, finns det i Sverige 

en relativt väletablerad infrastruktur för rockband att kunna verka icke-kom-

mersiellt och som hobby, inte minst inom ramen för studieförbundens stöd (jfr 

Öhlund, 1996; Studieförbunden, 2019; Malm & Schoug, 2020). Detta har må-

hända gjort att fritidslivskontexten framträtt starkare än om projektet genom-

förts i exempelvis Storbritannien där föreställningar om rockband som en fullt 

legitim yrkeskarriär omvittnas redan i tidig bandforskning (t.ex. Cohen, 1991). 

Avhandlingens fynd kan således tänkas ha starkast bäring i ett svenskt eller 

måhända nordiskt sammanhang. 
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En annan tänkbar begränsning i avhandlingen utgörs av analyserna av gra-

den av branschmedlemskap, vilka ska betraktas med viss reservation. Det 

finns framför allt tre skäl till detta. För det första har inte det empiriska materi-

alet fokuserats primärt på publik- och marknadsmässiga villkor för bands ar-

bete. För det andra är avhandlingens analys av utomstående band baserad på 

en annan typ av studie (en tvärsnittlig intervjustudie) än de övriga två fallstu-

dierna (observationer och intervjuer över tid), vilket gjort att alla tre delstudier 

inte är fullt jämförbara. För det tredje är analyserna av utomstående band ba-

serade på ett relativt begränsat material om publik framgång. Jag har dock 

kunnat kompensera något för den sistnämnda bristen och stärka rimligheten i 

tolkningarna genom egna erfarenheter av att verka i okända och lokala band 

och genom min informella kännedom om de studerade banden och deras so-

ciala sammanhang (se vidare fotnot i kapitel 7). 

Slutsats och implikationer 

Rockband bidrar till många människors välbefinnande och självförverkli-

gande, samt berikar kulturliv och kreativa näringar. Samtidigt har rockband 

visat sig vara särskilt svåra att organisera och hålla ihop. I denna avhandling 

har jag utvecklat kunskap om rockbands formning och utveckling över tid. Ur 

detta kan konstateras att ett rockbands utveckling kräver formning av en rad 

olika utåtriktade och inåtvända praktiker och motsvarande identiteter, vilka 

hamnar i ideologiska och logiska motsägelser i den dynamiska verksamheten. 

Särskilt motstridiga blir å ena sidan vänskap, skapande och nöje, gentemot å 

andra sidan kollegialitet, kommers och nytta. En generell slutsats om rock-

bands och liknande gruppers organisatoriska svårigheter dras enligt följande:  

 

 Gruppens svårighet att hålla ihop och utvecklas över tid kan kopplas 

till medlemmarnas svårigheter att acceptera och leva med den mångty-

dighet och ambivalens som verksamheten ger upphov till. För att han-

tera denna existentiella ångest riskerar medlemmarna att förr eller se-

nare söka tillflykt i entydiga identiteter och föreställningar om vad 

gruppen är för dem, och så att säga ”stänga världen” (jfr Berger & 

Luckmann, 1966). Detta motverkar mångfald bland verksamhetens ak-

tiviteter vilket hämmar gruppens utveckling och banar väg för konflik-

ter mellan olika motstående mer eller mindre fastlåsta positioneringar. 

 

Givetvis kan det finnas oräkneliga, mer eller mindre vardagliga skäl för stag-

nation, avhopp eller splittring i ett rockband eller annan liknande grupp. Det 

kan handla om att man helt enkelt tröttnar på det man skapar, verksamheten 

eller varandra. Slutsatsen utgör dock ett mer fördjupat och generellt sätt på 

vilket de bakomliggande orsakerna till dessa gruppers svårigheter kan förstås. 
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Konsten att hålla ihop och utvecklas som grupp 

I ljuset av denna avhandling framstår konsten att hålla ihop främst ligga i att 

lära sig flexibla sätt att se på gruppen och sig själv i verksamheten, samt att 

gemensamt samordna dessa synsätt för varje situation. Sammantaget pekar 

avhandlingen på några praktiska implikationer för rockband och måhända för 

små samarbetande grupper på ett mer generellt plan: 

 

För att hålla ihop och hantera utmaningarna behövs 

- förmåga att se sig själv och verksamheten på olika sätt i olika situat-

ioner, och 

- en viss mängd produktiv framgång. 

 

För att skapa förutsättningar för att möta ökad framgång behövs 

- ökad förmåga för ihållande perioder av produktion genom en känsla 

av att vara ett övergripande ”vi”, och att 

- utveckla uttalad arbetsfördelning och företagsmässiga arbetssätt. 

Förslag till vidare forskning 

Det behövs mer forskning för att förstå rockbands ”storlek” och framgång ut-

ifrån bandmedlemmars perspektiv och verksamhet. Vidare skulle förelig-

gande avhandlings modell för rockbands deltagarbana kunna utvecklas och 

nyanseras ytterligare, exempelvis beträffande kontextuella villkor för de mest 

centrala och mest etablerade banden. 

Det saknas också kunskap om hur bands inneboende spänningar tar sig ut-

tryck i andra situationer än de som denna avhandling har fokuserat på. Hur tar 

sig exempelvis identitetsdilemman uttryck i de allra största banden? Och hur 

spelar dessa aspekter in i konkreta situationer av bråk och bandsplittring? 

Sådana typer av studier bär dock metodologiska bekymmer med sig, inte 

minst gällande tillträde till banden. Ju mer kommersiella värden ett band har 

att slå vakt om desto mer har de att skydda för externa granskare. Ett välkänt 

undantag utgörs av giganten Metallicas nakna dokumentär om medlemmarnas 

mellan- och inommänskliga bekymmer (Berlinger & Sinofsky, 2004). En mot-

svarighet saknas dock inom forskningen. Att blotta konflikter i de personliga 

och familjära bandrelationerna är känsligt oavsett bandets storlek och är inget 

människor gärna visar upp frontstage för forskare eller andra (diskuteras i t.ex. 

Finnegan, 1989/2007; Cohen, 1991; Ybema & Kamsteeg, 2009). 

Befintlig forskning om bandkonflikter är främst baserad på mediala andra-

handskällor (t.ex. Weinstein, 2006; Conlon & Jehn, 2009). Ett alternativ till 

en sådan forskningsansats skulle kunna vara så kallad ex post facto (Cohen et 

al., 2011), dvs. att forskaren likt i en polisutredning i efterhand reder ut vad 
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som hände vid t.ex. avhopp eller bandsplittring. Inspiration till ett sådant till-

vägagångssätt finns i Berkaak och Ruud (1994), men även i denna avhandlings 

delstudie 1 där Band C har varit nedlagt i åtta år (se artikel 1). 

Något som är högaktuellt i skrivande stund är hur rockbands verksamhet 

påverkas av yttre förändringar så som att offentliga mötesplatser, liksom kon-

sertlokaler stängs ned. Vi kan redan nu se hur kulturlivet lider svårt i sviterna 

av den coronapandemi som lamslagit våra samhällen och tvingat folk att hålla 

sig hemma under denna vår, 2020. Hur påverkas band som turnerar regelbun-

det och som i hög grad är beroende av det fysiska mötet med sin publik och 

försäljning av biljetter, t-shirts och skivor? Hur påverkas motivationen, sam-

manhållningen och möjligheterna för produktion av att planerade livespel-

ningar får ställas in?  

I denna avhandling har jag presenterat ett sätt att förstå en del av organisat-

ionslivet utanför det konventionella arbetslivet. Vi vet dock fortfarande lite 

om organisationspedagogiskt relevanta frågor i relation till fritidsliv och svår-

definierade gränsland mellan fritid och arbete – livs- och samhällsområden 

som ser ut att utgöra allt viktigare delar av det sociala livet, inte minst i denna 

del av världen. Hur sker lärande och organisering i små grupper inom mot-

ionsidrott, t.ex. innebandy? Eller i bokcirklar? I grupper av så kallade sociala 

entreprenörer? I små start-uppföretag som t.ex. utvecklar teknologi? I teater-, 

dans- och cirkusgrupper? I aktivistgrupper? I bostadsrättsföreningar? Etc. 

Avslutningsvis hoppas jag att denna avhandling har vidgat gränserna för 

den organisationspedagogiska forskningen, bidragit till ett socialt lärperspek-

tiv, utvecklat kunskaper relevanta för organisationsforskning inom musik- och 

kulturliv och därbortom, samt öppnat för kommande studier av lärande i kol-

lektiva verksamheter, varhelst i samhällslivet de sker. 
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English summary 

This doctoral thesis in education is about how rock bands form and develop 

over time. More specifically, the thesis studies Swedish rock bands focusing 

on band member learning processes and the challenges of maintaining group 

cohesion while developing as a group. Managing everyday work poses a ma-

jor challenge for rock bands (Weinstein, 2004). An average rock band is said 

to survive for about three to five years before breaking up because of the many 

inherent difficulties (Finnegan, 1989/2007; Miller, 2018). 

As educational research traditionally has been concerned with formal edu-

cation, rock bands appear to be particularly interesting for studies of learning 

in informal settings. With a focus on learning and organizing, this thesis 

closely relates to research within the field of organizational pedagogy (Gran-

berg & Ohlsson, 2011). This thesis also intends to make a theoretical contri-

bution to a social perspective on learning, as well as to music life research and 

related areas. 

By “rock band” or just “band” I primarily mean a group of, typically, three 

to six musicians who collaborate regularly in musical creation and perfor-

mance under a common name (Behr, 2010). 

Rock bands enrich culture and are an important source of fulfillment for 

many people. Rock bands may also be regarded as a breeding ground for cul-

tural and creative industries (Stenström & Strannegård, 2013; Beech & Gil-

more, 2015). Although it is difficult to tell exactly how many rock bands there 

are in Sweden today, Studieförbunden (2019) suggests at least 14,000 bands 

exist. 

With this said, there is limited knowledge on how rock bands operate, the 

underlying causes of their many challenges, and how band members learn to 

handle them and be productive together. 

Aim and research questions 

The aim of this thesis is to develop knowledge on rock band formation and 

development over time. This aim is addressed within three research questions: 

 

 What courses of events can be identified in rock bands’ activities? 

 What identities are formed in these courses of events? 

 What challenges arise in these courses of events? 



90 

A social perspective on learning 

In this thesis, I understand rock bands’ forming and development over time as 

learning processes from a social perspective on learning. Fuller and Unwin 

(2011) argue that this perspective means that learning is regarded as a social 

phenomenon, rooted in the collective activities and settings in which people 

act and interact. 

Jean Lave and Etienne Wenger’s (1991; Wenger, 1998) situated theory of 

learning as participation in practices serves as the main theoretical perspective 

in this thesis. In short, learning is defined as ongoing processes in which ac-

tors, through organizing and participation in a practice, receive and gradually 

change their memberships in social communities. In these processes, the prac-

tice itself and the identities of the actors are formed. 

I analyze learning within rock bands mainly using four key concepts – prac-

tice, identity, learning trajectory and multi-membership. Of these concepts, 

practice and identity are used to capture learning as formation processes, while 

learning trajectory and multi-membership focus more on learning as develop-

ment. 

Three qualitative and ethnographic studies 

This thesis is a compilation of three studies, all based on a qualitative and 

ethnographic methodology (Spradley, 1980; Davies, 2008; Ybema, Yanow, 

Wels & Kamsteeg, 2009; Czarniawska, 2014). Study 1 is an interview study 

with three rock bands in which I interviewed two representatives from each 

band in a total of six individual interviews. Study 2 and 3 are case studies in 

which I followed two different bands closely over time, for seven and twelve 

months respectively. These two case studies involved interviews, in groups 

and individually, as well as observations of the bands’ rehearsals, band meet-

ings, internal mobile chat conversations, marketing activities and online media 

presence, as well as live gigs. 

The numbering of the studies reflects the bands’ degree of public success 

but also how far into the analytical process they were produced. Furthermore, 

each study is published or accepted for publication as a journal article: 

 
4. Malm, T. (2017). Becoming a Rock Band: The Challenges of Group 

Identity. Journal of Popular Music Education, 1(2), 165–182. 
 

5. Malm, T. (2020). Learning to develop as a rock band: The contradiction 
between creativity and entrepreneurship. Learning, Culture and Social 
Interaction, in press, published online. 

 
6. Malm, T. (accepted). The ambivalence of becoming a small business: 

Learning processes within an aspiring rock band. Popular Music. 
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Main findings 

The results of the three studies are combined into a comprehensive whole in a 

so-called meta-analysis based on the three research questions about courses of 

events, identities and challenges. 

The thesis has mainly found that a rock band’s activities are constituted by 

courses of events that are both related to the band’s degree of membership in 

the music industry, i.e. the band’s commercial status and access to desirable 

public forums, and to the ongoing activities’ modes of organizing. 

Analyses have identified three approximate degrees of industry member-

ship: 1. outside bands, which are unknown and at most have a local audience 

and access to rock clubs with low reputation and private events; 2. peripheral 

bands, which have a certain following of fans, have made a name for them-

selves, and have access to reputable venues and smaller festivals; 3. central 

bands, which are known even by those who are not devoted followers and 

have access to larger festivals and tours. 

The band activities are found to alternate between two modes of organiz-

ing: a production mode and a hibernation mode. In production mode, the band 

members organize both public practices, including live shows, record releases 

and marketing, and behind the scenes practices, including rehearsals, record-

ings and planning, that are interdependent in the overarching joint enterprise. 

In hibernation mode, however, there is a lack of bigger public projects or 

goals, and the overall activity level is low. Rock bands with a low degree of 

industry membership spend more time in hibernation mode, while more cen-

tral bands spend more time in production mode. 

Moreover, the meta-analysis has found that the identities of entrepreneur, 

hobbyist, colleague, creator, professional and friend are formed in the band 

activities. The different degrees of industry membership also mean that differ-

ent challenges arise in the form of identity dilemmas – especially during hi-

bernation mode. For outside bands, the identity dilemma is foremost interper-

sonal – are the band members friends or colleagues? For peripheral bands, it 

is mainly a more impersonal identity dilemma in how the group is to be un-

derstood – are they creators or entrepreneurs? In central bands, instead, a per-

sonal identity dilemma arises as to what the band constitutes in each individual 

member’s life at large – are they hobbyists or professionals? 

Discussion 

In relation to previous research, these results add five new insights into how a 

rock band’s activities seem to work (cf. Bennett, 1980; Finnegan, 1989/2007; 

Cohen, 1991; Groce, 1991b; Weinstein, 1991, 2004, 2006; Berkaak & Ruud, 

1994; Berkaak, 1999; Taylor, 2003; Behr, 2010, 2015; Laaksonen et al., 

2011). 
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First, the band activities alternate more or less “naturally” between produc-
tion and hibernation modes. Second, band members form multiple, changing, 
and sometimes contradictory identities. Third, a rock band’s most severe chal-
lenges vary depending on the band’s degree of industry membership. Fourth, 
a joint enterprise and common “we,” as well as professional identities, are 
more or less temporary states that are formed primarily during production 
mode and in central bands, while a more loosely held together community is 
formed during hibernation mode. Fifth, members of central bands have a par-
ticular need for hobbyist identities to create realistic expectations, maintain 
motivation and avoid burnout. This appears to be the thesis’s most unexpected 
finding and challenges Groce (1991b), Berkaak and Ruud (1994) and Berkaak 
(1999), who argue that a realistic and pragmatic approach to industry and ca-
reer mainly comes with professional identities. 

In the following, I discuss how the thesis’s results may contribute to a 
deeper understanding of the learning processes within rock bands and thereby 
develop the more general knowledge contribution that the thesis aims for. 

Rock band formation and development 
Rock band formation and development over time may be understood in terms 
of a rock band’s learning trajectory in relation to the music industry. In the 
model below, rock bands’ challenges and degrees of industry membership are 
combined with what may be identified as rock band’s contextual conditions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Rock bands’ learning trajectory in relation to the music industry and con-
textual conditions. 
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The model in Figure 1 intends to illustrate how rock band life (the darkest 

area) is permeated in various ways by the social worlds lifestyle communities, 

art worlds and the music industry (the inner circles), as well as the so-called 

life contexts of leisure and working life (the outer circles). The social worlds 

and life contexts coexist and are present in rock bands’ activities to various 

degrees and constitute sources of the identities that emerged in this thesis. 

Thus, a band member may form an identity in relation to his/her more or less 

central memberships in, and sense of belonging to, all of these contexts. 

The interpersonal identity dilemma within outside bands may be under-

stood from the fact that outside band life – represented by the distance between 

numbers 1 and 2 in the model – is permeated by two social worlds, lifestyle 

communities and art worlds, which constitute sources of conflicting identities 

in relation to the interpersonal identity aspect: are the band members friends 

around their lifestyle interest or colleagues around their creation where art 

comes in the first room? 

The impersonal identity dilemma in peripheral bands may be understood 

based on that the two aforementioned music worlds (lifestyle communities 

and art worlds) and the music industry world – which peripheral bands are on 

the border to – constitute sources of contradictory impersonal identities: are 

the band creators within music life or entrepreneurs within the music industry? 

The personal identity dilemma in more central bands may be understood as 

the leisure life context – which the band members are faced with eventually 

having to leave – and the working life context, constitute sources of contra-

dictory identities in relation to the personal identity aspect: is this my hobby 

or my work, i.e. am I a hobbyist or a professional in this? 

The bi-directional arrow in the model symbolizes that a rock band’s learn-

ing trajectory not should be considered as stage-oriented in such a way that it 

prescribes a necessity to start as an outside band and then work upwards and 

inwards (although many bands do). The principle that is important for the dis-

cussions here is that movements along the arrow, both upwards and down-

wards, represent learning in the form of rock bands’ development and decline, 

and that different degrees of industry membership mean that social worlds and 

life contexts pose challenges in different ways along the path. 

A rock band’s development may be understood as increased public success 

combined with increased so-called organizational ability. By organizational 

ability, I mean the sum of three sub-abilities: the band members’ ability to 

form and maintain business-oriented practices, to form and maintain a coher-

ent community of practice, and to participate flexibly in different identities in 

different situations and practices, i.e. their degree of multi-membership. The 

identities entrepreneur, colleague or professional mainly motivate participa-

tion in productive and career-driven situations, while the identities hobbyist, 

creator or friend motivate the creation of new music material and cohesive 

social interaction – especially in situations of lack of success and absence of 

outward activities. 
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A rock band’s decline mainly occurs because of decreased public success 

and/or decreased organizational ability. Longer periods in hibernation mode 

make the band more loosely held together and accentuates differences regard-

ing the members’ views of the band and themselves. Furthermore, decline 

means that the band members form and actualize fewer different identities and 

even phase some out. In other words, the band members’ multi-memberships 

are to a greater extent replaced by singular identities. In this process, a band 

member tends to handle identity dilemmas by holding on to her/his most im-

portant identity more strongly. Singular identities may lead to a kind of polar-

ization within the band where some members just want to participate in certain 

types of practices while others only want to participate in others. 

Contribution to a social perspective on learning 

Although Lave and Wenger’s (1991) and Wenger’s (1998) learning theory has 

great potential for providing a deeper understanding of the learning that is 

constantly taking place in a collective activity in relation to different contexts, 

the theory is still relatively young and thus under development. There is par-

ticularly a need to further develop this social learning perspective in relation 

to complex borderlands between different social and life areas, i.e. where the 

context is particularly difficult to interpret. Based on what has emerged in this 

thesis, I propose the following clarifications to the relationships between three 

pairs of concepts: practice and participation, practice and community of prac-

tice, and situated and integrated learning. 

The thesis has shown how a practice may be understood as an empirical 

object (cf. Corradi et al., 2010) without any univocal a priori meaning. In-

spired partly by Handley et al. (2006), this thesis points out how one and the 

same practice may accommodate actors who participate in different ways, and 

how an actor can participate in different ways in different situations. This em-

phasizes the importance of a social perspective on learning to pay attention to 

contexts that extend the actual practice and sometimes constitute contradictory 

sources of meaning and identity. 

This thesis may also provide additional clarity in the way researchers look 

at the relationship between practice and community of practice. Supported by 

the criticism raised by, for example, Handley et al. (2006) and Cairns (2011), 

the thesis suggests that community of practice may be given a more narrow 

meaning than is common among Wenger’s followers. A community of prac-

tice may more fruitfully be understood as an analytical framework for captur-

ing a particular state of learning in which actors participate uniformly in a 

practice and where a strong sense of joint enterprise and reciprocity prevails. 

The thesis has shown that the state of community of practice is dynamic and 

can be established and resolved periodically over time. Hence, a social per-

spective on learning may consider a community of practice as a special case 

of the learning that is constantly taking place as participation in practices. 
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A third way in which this thesis may contribute to a social perspective on 

learning is to unravel distinctions between situated and integrated learning – 

two aspects that are often kept separate in learning research. Using Bron and 

Thunborg (2017), the thesis suggests that both of these aspects are important 

for an understanding of learning from a social perspective. The thesis contrib-

utes to the development of the perspective by proposing that situated and in-

tegrated learning are highly interdependent. The situated knowledge is inte-

grated within the actor as a potential to be able to participate flexibly in a 

practice in relation to different contexts and to be able to distinguish between 

different contexts and situations (cf. Akkerman & Bakker, 2011). In this the-

sis, I have identified multi-membership as an outcome of integrated learning, 

which seems particularly important in keeping together contextually diverse 

activities, such as a rock band. 

Conclusion and implications 

Rock bands and similar group difficulties in keeping together and developing 

over time are connected to individual member difficulties in accepting and 

living with the ambiguity and ambivalence that the activities involve. To deal 

with this existential anxiety, members sooner or later risk seeking relief in 

unambiguous identities and conceptions of what the group is to them, and so 

to speak, “close the world” (cf. Berger & Luckmann, 1966). This counteracts 

diversity among the activities, which hinders the group’s development and 

paves the way for conflicts between different opposing, more or less frozen, 

positions. 

Overall, this thesis suggests some practical implications for rock bands and 

perhaps for small collaborative groups on a more general level. In order to 

maintain group cohesion and manage challenges, there is a need to be able to 

see yourself and the activities in different ways in different situations, as well 

as having a certain amount of productive success. In order to facilitate good 

conditions for facing increased success, there is a need for an increased ability 

for sustained periods of production through a sense of being an overarching 

“we,” and to develop business practices and formal division of labor. 

An implication for further research that is highly topical at the time of writ-

ing up this thesis, is how rock band activities are affected by external changes, 

such as public places and concert venues being closed down. We can already 

see how cultural life suffers severely as a consequence of the corona pandemic 

that has paralyzed our societies and forced people to stay at home the spring 

of 2020. How are bands, which tour regularly and are highly dependent on the 

physical interactions with its audience and ticket, t-shirts and records sales 

affected? How do canceled live gigs and other public events affect motivation, 

cohesion and production opportunities in a rock band? 
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