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Abstrakt 

Titel: Bandkonflikter och vad det har med organisationer att göra 

Författare: Solveig Klaas 

Handledare: Kjell Arvidsson 

Examinator: Mikael Lundgren 

Kandidatuppsats, Music & Event Management, HT14 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Organisation, 2FE74E 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa vad som kan göras för att undvika konflikter inom 

band och för att hantera dem, detta genom att undersöka olika konflikter inom band och 

genom att se vad bandmedlemmarna berättar om dem. Syftet är också att reflektera över 

på vilket sätt resultaten kan överföras på och vara användbara för organisationer. 

Metoden består av en induktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi, 

dessutom har undersökningen skett i form av en fallstudie. Detta medför att det var 

möjligt att samla in empirin som sedan kunde tolkas med hjälp av teorin och vidare var 

det möjligt att undersöka ett fenomen i stället för att bevisa någonting. Det användes 

kvalitativa intervjuer med medlemmar i ett band där de intervjuade fick prata om sina 

egna upplevelser för att få fram empiri, samt böcker om Mötley Crüe och Kiss.  

Studien visar att medvetenhet om olika roller och samspel mellan bandmedlemmar är 

viktig för hantering av konflikter och för att undvika dem. Studien ger närmare inblick 

på detta genom att beskriva olika samband mellan konflikter och bland annat 

gruppdynamik, roller, förväntningar, behov och krav. Vidare så visas det på vilket sätt 

även organisationer kan ta del av den informationen.  
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Abstract 

Titel: Bandkonflikter och vad det har att göra med organisationer 
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The purpose with this study is to show how to avoid conflicts and if they occur how to 

handle and manage them, which is done by investigating different conflicts in bands and 

by having a look at what the band members share about them. The purpose is also to 

reflect about how the results can be used for organizations. 

The method chosen is a inductive approach and an qualitative research strategy, further 

on the study is a case study. All of this makes it possible to collect material for the 

empiricism of the study which later could be interpreted with help of the theory used. 

While investigating I was investigating a phenomena instead for proving one. 

Qualitative interviews with band members were used to collect material, as well as 

books about both Mötley Crüe and Kiss.  

The study shows that awareness about different rolls and interaction between band 

members is important for managing conflicts and even for avoiding them. The study 

gives a closer insight on this phenomena by describing connections between conflicts 

and for instance group dynamics, rolls, expectations, needs and demands. Further on it 

shows in which way organizations can use this information as well. 
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1 Inledning 
Inledningen är kapitlet där jag redogör för hur det kommer sig att jag valde att skriva 

om bandkonflikter, men också varför det är viktigt. Till slut kommer frågeställningen för 

uppsatsen och syftet med den. 

1.1 Bakgrund 

Tänk på Wonderwall med Oasis eller Can't Stand Me Now med The Libertines eller 

hitta mönstret och tänk på valfri artist som passar in i det. Beatles skulle funka också till 

exempel. I princip kan du ta vilket band som helst. Alla band borde ju ha hamnat i 

någon slags större eller mindre konflikt någon gång, men det måste inte ha kommit fram 

till allmänheten. Det är alltså konflikter inom band jag skriver om. Oasis och 

The Libertines är artisterna som jag personligen tänker på först. Oasis har hamnat på 

plats två av Paste Magazines lista över bandfejder (Hurston 2013)1. Paste Magazine är 

en webbtidning där en stor del av innehållet har med musik att göra. Förutom Oasis 

nämns andra stora artister i listan, såsom Mick Jagger & Keith Richards i 

The Rolling Stones, John Lennon & Paul McCartney i The Beatles och David Gilmour 

& Roger Waters i Pink Floyd (ibid.). Även på Mandatory, en underhållningshemsida 

med bland annat många artiklar om musik, finns det en lista över fejder inom band, som 

tar upp Black Sabbath och Van Halen (Currie 2012). Dessa två listor är fulla med kända 

namn och det är bra exempel på olika band som har genomgått olika slags kriser och 

konflikter. Som vi alla någon gång har hamnat i en konflikt med någon, speciellt någon 

som vi står nära, så vill jag påstå att detta även gäller för band, från de minsta till de 

största. Alla kan hamna i konflikter. Dock känner jag själv att det inte är lika intressant 

att läsa om ett okänt band och därmed är det inte konstigt att just de största band tas upp 

i sådana listor och media i allmänhet. 

Däremot skulle man kunna tro att det är lätt att bli lite avundsjuk när någon är 

framgångsrik och desto bättre känns det när det som har gjort personen framgångsrik 

inte riktigt funkar lika bra längre. Cullberg Weston (2010) beskriver att vi mest känner 

avundsjuka mot dem som är oss nära, dem som vi kan jämföra oss med. Hon beskriver 

även att det går att känna samma sak när det gäller kändisar, känslorna är bara inte lika 

                                                 
1 Plats ett gick till norska bandet Mayhem, som inte bara bråkade utan även dödade varandra 
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starka. På grund av detta kan sådana listor som Paste Magazine eller Mandatory 

publicerade vara intressanta. Cullberg Weston (ibid.) nämner dock också att kändisar 

lättare kan tas som positiva exemplen, eftersom de är så långt ifrån den egna vardagen. 

Ses de ovan nämnda musiker som något positivt så är även det en anledning att skriva 

om dem. Det kanske är hälsosamt för deras fans att läsa att inte de är perfekta heller? 

Hur som helst så finns det en hel del anledningar till att människor och speciellt fans är 

intresserade av vad som händer med band och detta innebär att media också har 

anledning att skriva om band och kriser och speciellt konflikter. Det måste inte heller 

alltid vara de mest kända banden som tas upp i media och konflikter och kriser kan även 

handla om annat än just fejden mellan medlemmarna. I september 2014 dog 

Crystal Fighters medlemmen Andrea Marongiu, något som inte bara uppmärksammades 

i musiktidningen NME (Renshaw 2014), utan även i tidningar som inte är specialiserade 

på musik såsom Dagens Nyheter (Crystal Fighter-trummis död 2014) eller Aftonbladet 

(Crystal Fighter-trummis död 2014). Ett annat band som skrevs mycket om var 

Lostprophets eftersom det kom fram att sångaren Ian Watkins är pedofil och att i 

samband med det har begått brott (Glanfield 2014, Petersson 2013, Svahn 2013). 

Uppmärksamheten här gäller mer enskilda medlemmar i band. Även Barton (2001) 

skriver i sin bok om kriser i organisationer att media har inflytelse över läsaren eller 

lyssnaren och den "offentliga åsikten" och kan därmed antingen stödja ett band, men 

även sprida negativa åsikter om det. Dock kan sådana situationer som Crystal Fighters 

eller Lostprophets hamnade i också provocera fram kriser och problem, kanske speciellt 

eftersom media uppmärksammar händelsen i fråga.  

Det finns alltså olika anledningar till att media tar upp band som är i kris, krisen kan ha 

allmän relevans som i Lostprophetsfallet eller på grund av en viss avundsjuka över att 

bandet är framgångsrikt och skrivaren eller läsaren inte är det. En annan anledning är att 

det allmänna intresset för ett band är stort eftersom bandet är framgångsrikt. När ett 

band har hamnat i media och det talas om bandet på ett negativt sätt kan det ställas 

frågan hur mycket negativ PR ger bandet. Jag anser att detta är väldigt situationsbundet 

och varierar från fall till fall. Även om bandet får uppmärksamhet ett tag på grund av en 

konflikt, så är det negativ uppmärksamhet. Alla som är inblandade i bandet borde undra 

hur mycket det hjälper, hur länge uppmärksamheten kommer hålla i sig och vilka 

konsekvenser som följer med kriser och konflikter som uppmärksammas i media och 

blir kända för allmänheten. 
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Konflikter verkar vara kriser som är intressanta för media och jag började uppsatsen 

med att skriva om att bandkonflikter förekommer i media eftersom det är detta som syns 

för alla utomstående. Det är det som de flesta har läst om någon gång, någonstans och 

det är lätt att komma åt den informationen. Hur konflikter framställs i media är dock 

inte det som är intressant för den här uppsatsen. 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Konflikter - och i vissa fall efterföljande kriser 

Det handlar alltså inte bara om att media skriver om ett band som bråkar och befinner 

sig i kris. Mycket viktigare att fundera över är vad en konflikt har för konsekvenser, 

speciellt eftersom en konsekvens mycket väl kan vara en kris. Eftersom de flesta 

människor oftast inte har samma uppfattningar och förståelse om det mesta, diskuterar 

jag i problemdiskussionen såväl innebörden av konflikter som av kriser. Dessutom 

klargör jag att det inte bara är själva bandet som berörs av konflikten och på så sätt vill 

jag visa att hantering av konflikter inom band även är intressant ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv och vilken relevans ämnet har. 

Konflikter finns överallt i livet. De kan finnas mellan två individer, men också inom en 

familj eller en annan grupp, även inom en organisation eller bland organisationer och 

inte att glömma konflikter mellan olika länder eller inom ett land. Vissa konflikter kan 

vara underhållande, vilket förklarar varför media tar upp och sprider information 

konflikter som band har. Bandets konflikt kan vara något som är underhållande för en 

del människor. Någonting kan provocera fram stora konflikter är när en människas 

värden blir hotade och inte tagna på allvar. Vid en konflikt äger en motsättning rum, 

vilket det latinska ursprungsordet conflictus också betyder, och denna motsättning kan 

ske på många olika sätt (Lennéer-Axelsson & Thylefors 2013). Mycket beror på en 

människa som individ och hur aktionen och reaktionen ser ut.  

Ord som nämns av Svedberg (2012) i samband med konflikter är ord som: problem, 

svårigheter och irritation. Lennéer-Axelsson och Thylefors (2013) menar att det är lätt 

att beteckna en konflikt som ett problem dock kan det ju alltid också finnas andra 

problem än konflikter. Inte alla problem som ett band har måste alltså vara konflikter, 

men konflikter är enligt Lennér-Axelsson och Thylefors (2013) alltid ett problem. Att 

konflikter uppstår är alltså tecken på problem inom en grupp och därför är det viktigt att 
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ta reda på varifrån konflikten kommer och vad det är som inte stämmer inom gruppen 

(Svedberg 2012).  

Vilken slags konflikt det är kan också visa på vad är det inte är som stämmer. Dessutom 

är konfliktlösningen beroende av själva konflikten. Processen måste anpassas för att de 

inblandade ska kunna lösa konflikten. En sorts konflikt är konflikter som är 

relationskonflikter. Relationskonflikter kan bero på hur parterna känner att ömsesidiga 

skyldigheter behandlas (Nilsson 2005). Detta kan vara ett problem på en turné: 

Bandmedlemmarna är nära varandra hela tiden och var och en behöver utrymme, som 

en person kanske tar utan att ta hänsyn till de andra och vilka skyldigheter den har på 

turnén. Dessutom finns det psykiska konflikter som ställer till det inre hos en människa 

och har mycket med känslor att göra (Nilsson 2005). En inre, känslomässig konflikt 

förknippar jag också med ordet kris, som kan som följd av en konflikt spela en viktig 

roll. 

Frågan är vad det är för kris och för detta måste det finnas medvetenhet om vad som är 

en kris överhuvudtaget. Varifrån kommer en kris? En kris kan påverka båda människor 

och organisationer. När människan utsätts för en kris så kan detta bero på olika 

utlösande situationer. Det finns kriser som utlöses eftersom ens fysiska existens, sociala 

identitet och trygghet hotas. När som i de här fallen hotet kommer utifrån, är extern, så 

kallas krisen för en traumatisk kris. En traumatisk kris kan dessutom uppstå när det 

finns ett hot mot att ens tillvaro inte kommer kunna tillfredställas. En annan sorts kris är 

utvecklings och livskriser där grunden till krisen ligger i en händelse som vanligtvis 

tillhör det vanliga livet som att få barn eller att gå i pension (Cullberg 2006). 

Inom ett band är det ofta så att medlemmarna är fysiskt nära varandra. Detta anser jag är 

fallet speciellt när bandet åker på turné. Bandet kan i vissa fall liknas vid en familj. 

Livssituationen kan ha betydliga inverkningar på krisen som uppstår. Cullberg (2006, 

s.136) beskriver detta som att varje kris är "en gemensam angelägenhet". Han skriver 

också om att det spelar roll vad händelsen som utlöste krisen har för vikt för alla, alltså 

även för resten av bandmedlemmarna. Detta är psykiska kriser som kan ha inverkan på 

alla runt omkring skulle en person råka ut för en sådan kris (Cullberg 2006). 

Inom en organisation finns det också problem som kan dyka upp och som orsakas av 

själva organisationen. När en kris utvecklas innebär det att omgivningen går in i en 

annan kontext och situationen ändras. Det är något som människorna inom 
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organisationen måste anpassas till och de måste lära sig att hantera den nya situationen, 

alltså krisen (Lalonde 2009). Genom att det händer något nytt måste energi läggas ner 

på förändringen. På så sätt blir det svårare att prestera i sin profession. Jag anser alltså 

att det blir svårare för ett band att hålla på med musik när bandet samtidigt måste 

anpassas till den nya situationen som uppstår, alltså krisen. 

1.2.2 Bandets intressenter och vad de gör 

I ett band ingår medlemmarna och "bakom kulisserna" finns det ett stort antal andra 

människor som på något sätt är inblandade i bandet och jobbar med det. Alla har något 

slags intresse i bandet och därmed är de även intresserade av kriser inom band och vad 

som händer.  

Passman (2012) skriver i sin bok All You Need to Know About the Music Business om 

de olika roller som finns. Han nämner personal manager, som i fortsättning för 

enkelhetens skull bara kallas för manager, som den person som borde stå bandet 

närmast. Managern kan vara avgörande för om ett band lyckas, men hen kan även ställa 

till med många problem. Managerns uppgifter skiljer sig från band till band, i vissa fall 

tar hen över nästan alla administrativa uppgifter. Detta kan bero på att bandet endast har 

managern som hjälper till. Generellt sett utgår managerns uppgifter mest ifrån att stå 

mellan bandet och resten av världen. Det är managern som sköter kontakten. Därmed är 

det också managern som har mycket kontakt med skivbolag och som tillsammans med 

agenten bokar och koordinerar spelningar. Managern kan även hjälpa till med olika 

beslut. Besluten kan gälla vilken producent som ska anlitas eller vilken business 

manager, advokat. Besluten behöver inte bara gälla personer, utan kan även ha att göra 

med kontrakt, vilka avtal som behövs, till exempel om det behövs ett publishing avtal 

eller hur mycket pengar olika intressenter, men även bandet borde få (ibid.). 

Det har redan antytts innan att det förutom managern finns andra viktiga intressenter. 

Ett band kan anlita en business manager som har hand om pengar och redovisningen av 

pengarna. Viktigare är dock en advokat. Advokaten kan såsom managern hjälpa bandet 

att nå fram till rätt personer inom branschen. Dessutom är det viktigt att alla avtal och 

kontrakt stämmer och inte är till bandets nackdel. Advokaten är även bra att ha när det 

väl kommer till kris. Tidigare nämndes det att managern har kontakt med många av 

bandets intressenter, även advokat och business manager. Managern jobbar också med 

skivbolaget, som är en till intressent. Skivbolaget marknadsför och ser till att musiken 
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hamnar hos rätt personer och företag. Även fysisk produktion ingår i skivbolagets 

uppgifter. Dock kan dessa uppgifter skilja sig rejält från varandra beroende vad bandet 

har för avtal med skivbolaget. Det finns distributionsavtal, licensavtal och artistavtal. En 

stor skillnad mellan avtalen ligger i vem som äger mastern till musiken. Skivbolaget 

betalar även ut artistens del av pengarna, alltså royaltyn, som tjänades med musiken. 

Hur mycket det blir beror inte bara på hur mycket musik som såldes, men också på 

vilket slags avtal av de tre ovan nämnda en artist har (Passman 2012). 

Genom att beskriva managerns och skivbolagets uppgifter och relation till ett band blir 

det uppenbart att det är många olika parter som berörs när ett band hamnar i kris. Det 

finns många andra intressenter i ett band och inte alla band har samma slags 

intressenter. Musiklyssnaren är också en intressent, en slags kund. Även företag som 

använder musiken i till exempel reklam kan ses som kunder.  

1.2.3 Vad spelar intressenterna för roll? 

Eftersom ett band har många olika intressenter såsom managern, skivbolaget och 

agenten, men även fansen och eftersom det även ofta finns intresse från media är ett 

problem inom ett band större än bara en intern konflikt mellan bandmedlemmarna. 

Detta innebär att inte bara själva bandet berörs. En konflikt inom bandet kan även 

innebära problem för intressenterna. De tjänar pengar på bandet och är därmed 

intresserade av att bandet är välfungerande och kan producera någonting. Managern får 

en viss procent på artisternas inkomst (Passman 2012). Skivbolaget får pengar för den 

sålda musiken (ibid.), men den musiken måste kunna produceras först, innan den säljs. 

Det är omöjligt att organisera konsert när det inte finns musik som kan spelas. Dock kan 

en konflikt hjälpa att locka publik som på grund av den informationen som fanns i 

media har blivit nyfiken och vill se bandet på riktigt. Publiken skulle alltså komma på 

grund av konflikten som ligger till grunden för att bandet inte kan spela ny musik och 

konflikten som gör att bandet diskuterar i stället för att öva på att spela nya låter.  

Ett annat problem som en intern konflikt kan medföra är det som redan har antydds: 

Media. De skriver om konflikter och om kändisar. De kanske inte framställer ett band i 

bästa ljuset. Band kan få uppmärksamhet genom konflikter när de blir offentliga, som i 

exemplen i avsnittet band & media. Att få uppmärksamhet på grund av konflikter måste 

inte vara det mest negativa. De uppmärksammas och kan på grund av uppmärksamheten 

upptäckas av nya lyssnare. Lyssnare blir då lyssnare på grund av nyfikenhet.  Dock kan 

negativ publicitet även förstöra, eftersom gamla lyssnare och fans inte tycker om 
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konflikten och stör sig. Enligt Grönroos (2008) sprider sig dessutom negativa rykten, 

kallat för Word of Mouth, snabbare än positiva. 

1.2.4 Relevansen 

Konflikter och kriser inom band medför alltså en del dåliga konsekvenser. Därmed blir 

det intressant att undersöka hur kriser kan hanteras eller till och med undvikas från 

början. En viktig del spelar identiteten. Identitet är viktig i det här sammanhanget 

eftersom det produceras något som ska sälja samtidigt som det förväntas av ett band att 

de ska ha kul under skapandet. Många band börjar som hobbyverksamhet och på 

amatörnivå. Ordet amatör kommer från franska ordet amateur, vilket betyder älskare 

och är en "person som utan att vara yrkesutövare ägnar sig åt en viss verksamhet, t.ex. 

en konstart eller en vetenskap." (Sundström 2015). Det en person gör som amatör är 

alltså något personen älskar. Detta kan medföra att utomstående fortfarande se bandet 

som en rolig grej även när bandet själv ser sin verksamhet mest med syftet att tjäna 

pengar. Identiteten har mycket med en persons arbete att göra, eftersom det är en viktig 

del i alla människors liv och har ett stort inflytande över välbefinnandet (Zambrell 

2004). 

Men, inte alla har ett jobb. Ungdomar går till skolan och har inget arbete på samma sätt 

som vuxna. Jag har hört och läst om många band som bildades under tonårstiden. Det 

kanske också finns en viss föreställning om band bestående av tonåringar och unga 

vuxna i mitt huvud. Just de banden som bildas under den tiden och håller ihop länge 

genomgår också mycket förändringar. Skolbyten, studenten, det första jobbet, att börja 

plugga och mycket mer kan hända på kort tid. Identiteten utforskas och det fokuseras på 

den samtidigt som en ungdom eller tonåring står mellan många olika stolar vilket 

medför en del osäkerheter skriver Arnett (2004, 2007 se Hwang, Nilsson 2014, s. 38). 

Är en ungdom under den tiden medlem av ett band kan bandet betyda stöd, men måste 

också anpassas till förändringar, vilket lätt kan vara en källa till konflikt, eftersom inte 

alla utvecklas i samma takt. 

Ett band kan alltså bidra till utformning av identitet. Ett band har träffats sedan tonåren 

och gjort en hel del saker ihop. Inom bandet präglas bandmedlemmarna av varandra och 

det händer även med deras identitet. Förändringar sker dock också i vuxenlivet och även 

där kan det på så sätt uppstå skillnader mellan bandmedlemmarna och det där med 

anpassning till varandra fungerar inte slätt och enkelt. "Helt plötsligt" finns det mycket 

utrymme för konflikter.  
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Att en persons identitet ändras under tiden och att den då inte längre går i linje med de 

andras identiteter kan utlösas av en kris som personen i fråga har varit med om, som till 

exempel en traumatisk upplevelse. Detta i sin tur borde också kunna utlösa en kris 

eftersom den ena personen nu är annorlunda och inte längre passar in. 

Genom att gruppdynamiken störs kan det uppstå konflikter. Samtidigt kan konflikter 

störa gruppdynamiken. Kommunikationen förändras och enligt Homans (1974 se 

Svedberg 2012, s. 17) är kommunikation någonting som utgör en grupp. 

Kommunikation är någonting som en grupp koordinerar som en del av gruppdynamiken 

(Arrow, McGrath & Berdahl 2000) och därmed kan även en störd gruppdynamik leda 

till en konflikt. När det inte finns gruppdynamik och gruppmedlemmarna inte är 

sammanspelda och inte kan utvecklas tillsammans är det även svårt att utveckla 

någonting gemensamt, såsom musik.  

För att kunna hantera en konflikt är det som tidigare nämnt viktigt att veta vad 

konflikten handlar om och vad den beror på, alltså vilken slags konflikt det handlar om 

(Nilsson 2005). Det är viktigt att tänka på att det nästan är viktigare att hantera en 

konflikt än att lösa den. Inte allting går att lösa och då är det onödigt att slösa tid på det 

när det i stället är möjligt att hitta ett sätt att leva med konflikten, alltså att hantera den. 

Viktigt för hanteringen av en konflikt är att veta vad alla inom gruppen har för åsikter 

och vad de känner. Finns det en formell ledare menar Nilsson (2005) ska den ta ansvar 

för att hantera konflikten.  

Kan en konflikt inom ett band undvikas så sparas det för det första tid, eftersom 

produkten kan utvecklas, utan att processen avbryts, och sedan säljas. På så sätt sparas 

det även pengar. Negativ publicitet kommer inte heller att finnas. Uppstår det en 

konflikt, men den kan hanteras, så är chansen större att media kan hanteras eller att det 

aldrig når media. Dessutom behöver det inte ta upp all tid i allas inblandade liv. En 

annan anledning för att undvika konflikter så gott det går är att bandet själva inte 

påverkas av något negativt. Går det inte att undvika, men kan hanteras så kan alla 

inblandade även se till att alla runt omkring mår bra. Detta ger uppsatsen praktisk 

relevans. Uppsatsen är mer inriktad på vad som händer vid en konflikt inom ett band 

och kan därmed ge alla intressenter och bandet en större förståelse. 

Den teoretiska relevansen däremot ligger i att ett band kan ses som en organisation. För 

att förtydliga den idén följer här en beskrivning av en typ av organisationsstruktur och 
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hur den kan appliceras på ett band. Exemplet på en organisationsstruktur är ad hoc-krati 

(Jacobsen & Thorsvik 2014). Ett band skulle kunna liknas den strukturen eftersom det 

inte finns någon utnämnd ledare och de anpassar sig efter just det som ska göras. Åker 

ett band på en turné, vi antar att bandet inte har någon tour manager, och en av 

bandmedlemmarna är duktig på att hitta vägen, är det den som leder under resan. 

Samtidigt som en annan kanske är speciellt bra på att ha kontakt med arrangören av 

konserten och på att få igenom önskningar som bandet har på plats. Då kan den 

personen ta över ledningen och ta hand om det mesta som har med detta att göra . Detta 

är såklart en väldigt generell syn och det finns alltid undantag. Varför skulle det inte 

finnas band som är väl strukturerade och där det finns någon som utgör ledningen och 

bestämmer helt över vad de andra bandmedlemmarna ska göra? De kanske bara spela 

instrument efter exakta föreskrifter? Detta låter kanske lite konstigt och inte helt 

realistiskt, men det är viktigt att nämna att jag inte vill ställa några anspråk på att detta 

exempel är allmängiltigt. 

Ses bandet som en organisation kan det dras slutsatser mot annat än just bandet. Bandet 

har intressenter såsom en organisation har intressenter. Bandets konflikter och kriserna 

som hänger ihop med dem kan alltså stå som metafor för en organisations konflikter i 

allmänhet. Genom att undersöka vad som händer inom ett band kan det alltså också i 

vissa fall undersökas vad som händer i en organisation. 
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1.3 Problemformulering 

När flera individer samarbetar kring ett projekt och skapar något tillsammans kan det 

uppstå konflikter och kriser kan förekomma.  Det handlar alltså om arbetet, vilket har 

stora inverkningar på en individs identitet. Samarbetsproblem såsom konflikter leder till 

fördröjning av projektet och därmed tjänas det inte heller pengar, vilket medför problem 

för såväl bandet såsom bandets intressenter. 

Hur kan konflikter inom band undvikas och hanteras?  

Hur kan det resultat som studien genererar appliceras på organisationer? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa vad som kan göras för att undvika konflikter inom band 

och för att hantera dem, detta genom att undersöka olika konflikter inom band och 

genom att se vad bandmedlemmarna berättar om dem. Syftet är också att reflektera över 

på vilket sätt resultaten kan överföras på och vara användbara för organisationer. 
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2 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet redogör jag för olika teorier och begrepp som jag använder mig av i 

uppsatsen, detta för att ge läsaren en förförståelse och därmed en enklare läsning av 

den senare delen av uppsatsen. Teorierna är utvalda med tanke på empirin. Förståelse 

för teorierna är grundläggande för att få en bra förståelse för resten av uppsatsen. 

2.1 Ledarskap & Ledare 

Jag vill börja med någonting som känns väldigt grundläggande att ta upp, eftersom 

ämnet den här uppsatsen skrivs inom är organisation & ledarskap, nämligen såväl 

uttrycket organisation som uttrycket ledarskap. Säkert har de flesta läsare sina egna mer 

eller mindre starka och klara föreställningar, men de teorier jag bygger på måste 

givetvis inte stämma överens med dessa. Begreppen ledare och ledarskap kan betyda 

mycket och provocera fram olika idéer, speciellt eftersom de används i olika 

sammanhang. Sammanhang som jag tänker på just nu är sådana som sport, politisk, en 

körledare samt en företagsledare och ledarskap kan hittas överallt där det finns någon 

slags ledare.   

I artikeln The Benefits of Informal Leadership (Ross 2014) skriver författaren att en 

ledare inte bara är någon som ger en annan person uppgifter och en tidsram, utan även 

någon som ger makt till följare och påverkar dem. Goleman skriver i ett kapitel av 

boken Organizational Influence Processes (2003) att "emotional intelligence" är 

någonting som utmärker effektiva ledare. Han säger att det inte bara handlar om hur 

smart en ledare är eller vad hen har för kunskaper om ett ämne, utan också att han har 

kunnat iaktta att sådant som att vara medveten om sig själv, "self-awareness", att kunna 

kontrollera/reglera sig själv, "self-regulation", och att kunna vara empatisk, är viktigt. 

Alla tre karaktärsdrag har mycket att göra vad en person gör för intryck på en annan. 

Genom att vara medveten om ens egna svagheter och beteende, men även om vad man 

själv är bra på, "self-awareness", blir det dessutom enklare att ha koll på sina känslor 

och att inte överreagera på något sätt, "self-regulation". En ledare som kan använda sig 

av sådant som "self-regulation" kan säga rätt sak och på så sätt leda sina följare (ibid.). 

Det är klart att det inte går att inte har känslor, men det hjälper att automatiskt vara 

medveten om dem och på så sätt ge ett intryck av kontroll. Jag har ofta observerat att en 

viss utstrålning av kontroll sker när en person är lugn och inte överreagerar eller är 
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överkänslig på annat sätt. Empatin som Goleman (2003) nämner är någonting som 

hjälper en ledare att automatiskt känner av någon annans känslor och på så sätt kunna 

säga rätt saker för att till exempel lugna ner sina följare när de är oroade. Följare som är 

lugna kan koncentrera sig bättre på sitt jobb, vilket gör de själva effektiva, men också 

ledaren själv effektiv. En effektiv ledare måste dessutom ha sociala färdigheter, "social 

skills". Ledaren kan då ha ett nätverk som är klart när det behövs och när ledaren 

behöver hjälp med något. Dessutom bidrar de andra karaktärsdrag som jag beskrev 

tidigare till att ha sociala färdigheter, eftersom det blir enklare att ta hand om sociala 

kontakter och umgås med människor när en person är både empatisk, medveten om sig 

själv och har förmågan att kontrollera sina känslor (Goleman 2003). Ross (2014) skriver 

om att en ledare kan påverka andra och det är just det som Goleman (2003) beskriver 

när han beskriver en effektiv ledare. Han beskriver hur en ledare effektivt kan leda och 

påverka sina följare till att göra så som ledaren vill. Med tanke på vad Goleman (ibid.) 

anser utmärker en effektiv ledare finns det anledning till att fundera över om en person 

föds till ledare, vilket är någonting som det finns många diskussioner om och vilket det 

forskades om en del i början av 1900-talet (Sveningsson & Alvesson 2010). I boken 

Ledarskap (ibid.) nämns det dessutom att "[...] man inte entydigt kan fastställa 

betydelsen av någon universellt giltig egenskap för vem som blir ledare eller vad som 

utgör effektivt ledarskap." (ibid., s.18).   

Sveningsson och Alvesson (2010) skriver inte bara om de olika åsikterna som finns om 

ledare, utan också om själva ledarskapet. Det finns olika definitioner: en del som 

handlar om ledarskap som process, en del som handlar om ledarskap som relation. 

Ledarskap har att göra med att någon lyder en annan frivilligt och med att uppgifter 

utförs, samtidigt som ledaren skapar dem och sätter mål för följaren. Ledarskap går 

alltså åt två håll: det finns ledaren och följaren/följarna. Om det finns något som kallas 

för ledarskap borde det också finnas något som kallas för följarskap. Sveningsson och 

Alvesson (ibid.) kallar detta för efterföljarskap. Eftersom följarna är inblandade i  

ledarskap så är det också viktigt att se efterföljarskap som en del av det. En följare kan 

vara moderator, mottagare och medproducent av ledarskap (ibid.).  

Vi kan också skiljas mellan formell och informellt ledarskap, eller snarare direkt och 

indirekt ledarskap (Jacobsen & Thorsvik 2014). Genom att ge en uppgift till en av sina 

följare leder ledaren denne direkt. Samtidigt kan ledaren då med uppgiften ge någon 

slags makt till följaren, som jag nämner ovan är en del av det som utgör en ledare (Ross 
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2014).  Men, det är inte bara vad ledaren gör och att hen kommunicerar med följarna, 

utan också hur detta sker, vilket utgör indirekt ledarskap (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

2.2 Organisationer 

Även organisation som begrepp spelar stor roll i uppsatsen eftersom jag gör en liknelse 

av band och organisationer. Därför är det bra att veta varför den liknelsen kan göras, 

vilket till viss del tas upp i inledningen, men just vad en organisation anses vara är 

viktig att nämna. Grey (2009) skriver att vad en organisation är, är en tolkningsfråga. 

Det som tolkas är gränserna och var de dras, dock får det inte glömmas att det dras 

gränser överhuvudtaget. Vi kan undra om en organisation är någonting fysiskt, såsom en 

byggnad där organisationsledningen har sitt kontor eller om även handlingar av 

organisationen är en del av organisationen. Inom en organisation kan samma 

värderingar finnas. Dock är frågan vad värderingarna handlar om, Grey (2009) skriver 

att de inte måste ha att göra med produktiviteten, utan kan vara likadana när det kommer 

till fika. Han nämner dessutom andra författare som skriver just om att det inte bara 

handlar om att vara rationell, utan också om gemensamma värderingar (Pascale & 

Athos 1982 se Grey 2009, s. 110). Att människor överhuvudtaget vill samarbeta är inte 

heller att glömma (Barnard 1938 se Eriksson-Zetterquist et al. 2012, s.52), vilket också 

tyder på att man har samma värdering när det kommer till att göra något och att komma 

fram till något. En organisation består dessutom, enligt Barnard (ibid.), av en formell 

och en informell organisation, där den informella stödjer den formella.  

2.2.1 Organisationsstruktur 

Det finns olika organisationsstrukturer som består av olika delar: en operativkärna, 

mellanchefer, en strategisk ledning, en teknostruktur och en servicestruktur. Några 

exempel på olika organisationsstrukturer är maskinbyråkrati, byråkrati och ad hoc-krati. 

I en ad hoc-krati är som tidigare nämnt strukturerna flytande. Den administrativa och 

den operativa kärnan går inte att skiljas åt lika lätt och uppgifterna delas inte lika strikt 

som i en byråkrati (Jacobsen & Thorsvik 2014). Dessutom skiljer sig strukturer på andra 

sätt: En organisation kan vara centraliserad, vilket innebär att makten ligger centralt och 

är inte delat upp på många olika personer eller delar inom organisationen. I en väldigt 

decentraliserad organisation ligger makten däremot hos många: när en person behöver 

fattar ett beslut måste inte alltid chefen frågas, utan personen själv har många 

befogenheter som rör den delen inom organisationen som personen sysslar med. Även 

hur mycket en organisation är formaliserad ligger i strukturen. "Avsikten med 
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formalisering är att styra och kontrollera arbetet." (Abrahamsson & Aarum Andersen 

2005, s. 64). Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) skriver även om specialisering, 

som inte bara innebär att organisationen har specialiserat sig på en sak och att många 

har en viss kompetens, alltså yrkesmässigspecialisering, utan också hur många olika 

nivåer det finns inom organisationen och hur geografiskt spritt den är.  

2.2.2 Nätverk 

En organisation i sig själv kan ingå i en struktur, till exempel en struktur som finns inom 

ett nätverk. Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver på sida 213 nätverk som "[...] flera 

organisationer som är sammanknutna.". Detta kan ske på olika sätt, men 

sammanknytningen innebär att organisationerna som finns i ett nätverk antingen byter 

ut någonting med varandra eller utnyttjar varandras resurser. Även här finns det 

skillnader mellan att vara formell eller informell. Å ena sidan kan organisationer träffas 

slumpmässigt och består av informell kontakt, vilket då står för en stor del informella 

nätverk. Å andra sidan kan det finnas kontrakt och riktlinjer, vilket gör ett nätverk 

formell (ibid.).  

2.2.3 Intressentmodellen 

När en organisation har ett utbyte med en annan organisation, ingår de inte bara i ett 

nätverk, utan är också intressenter av varandras organisationer. Detta beskrivs i 

intressentmodellen, som också kallas för stakeholder theory. Modellen kan ses på olika 

sätt beroende på vad som anses vara det viktigaste: kärnan. Det är lätt att se hela 

organisation som kärna, men det kan också funderas över om huruvida medlemmarna är 

intressenter av organisationen. När det gäller organisationer som är företag ingår 

leverantörer, kunder, staten/kommunen, till exempel i form av skatteverket, banker, 

lobbyister och företagets ägare. Det är alla som på något sätt interagerar med 

organisationen och vill någonting av den, de har alltså ett intresse i organisationen 

(Abrahamsson & Aasum Andersen 2005). Katz och Kahn (1978 ibid., s. 166) menar att 

intressen av de olika intressenter skiljer sig mellan dem. De har olika krav och mål för 

organisationen, men vissa anses som viktigare vilket gör att vissa intressenter, eller 

intressentkoalitioner är starkare än andra, dominerande koalition (ibid.). 

2.2.4 Organisationskultur 

Inom organisationer finns det kultur, som till och med kan användas av ledare för att 

styra en organisation, kulturstyrning. Att styra en organisation med hjälp av kulturen 

innebär att gemensamma värderingar används (Pascale & Athos 1982 se Grey 2009, s. 
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110). Gemensamma värderingar inom en organisation kan därmed sägas vara en del av 

organisationens kultur. Värderingarna kan bli så pass viktiga, speciellt när en 

organisation aktivt använder sig av kulturstyrning, att medlemmar inte längre känner sig 

hemma när de inte kan identifiera sig med värderingarna som finns i företaget. 

Samtidigt anställs det personer som organisationen antar kan ha samma värderingar 

eller kan få dem, vilket medför att värderingarna blir allt viktigare för alla inom 

organisationen och därmed blir det även lättare att få personerna inom organisationen 

till att ha samma mål eller syfte som organisationen. Dock behöver likriktningen inte 

bara innebära att bestämma vem som ska ingå i organisationen och vem som passar in i 

den, utan kan ske på många olika sätt som främst handla om att kommunicera ut vilka 

värderingar som finns inom organisationen. Kulturen ska medföra att personerna som 

befinner sig inom organisationen omedvetet känner sig som en del av den. Det som 

Grey (2009) tar upp som kritik mot organisationskultur och den därmed förknippade 

kulturstyrningen är att det överhuvudtaget anses finnas möjlighet till att styra en kultur. 

Även om det finns gemensamma värderingar måste de inte vara av positiv karaktär, utan 

kan också utgöra hinder för organisationen att nå sina mål (ibid.) Skulle det gå att styra 

en organisation med hjälp av dess kultur skulle detta på något sätt också innebära att 

alla personer som ingår i organisationen får samma erfarenheter och utvecklas likadant. 

Visst, de som avviker kan uteslutas på olika sätt, men det skulle ju också kunna hända 

att de innan någon som har befogenhet att göra kan utbyta erfarenheter med andra, 

vilket skulle kunna innebära en spridning av avvikande värderingar.  
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2.3 Grupper 

När det pratas om band så betecknas de ibland också som musikgrupp. En grupp utgörs 

av flera människor som alla kan kommunicera direkt med varandra under en viss tid. 

Det betyder att en grupp aldrig kan vara större än kommunikationen som sker inom 

gruppen. Med direkt menas kommunikation som inte sker i andra hand (Homans 1974 

se Svedberg 2012, s. 17). Men precis som med organisationer eller ledare finns det olika 

definitioner och föreställningar. En grupp kan helt enkelt också bara ha någonting 

gemensamt står det i Nationalencyklopedin (Svedberg 2012), medlemmarna måste alltså 

inte kommunicera direkt i motsatsen till Homans definition. En grupp är också något 

socialpsykologiskt och har medlemmar som samspelar med varandra mot ett mål 

(De Lamater & Myers 2011 se Hwang & Nilsson 2014, s.50). Exempel för sådana mål 

som är aktuella för den här uppsatsen är att spela in en skiva tillsammans, att åka på 

turné tillsammans eller helt enkelt att göra och skapa musik tillsammans.  

Grupper kan vara både formella och informella. En informell grupp bildas slumpmässigt 

när människor träffar på varandra frivilligt. En formell grupp däremot är en grupp där 

människor träffar varandra, utan att alltid gilla varandra. En arbetsgrupp är ett exempel 

för en formell grupp. I sådana grupper bestäms det ofta även regler och rutiner 

(Svedberg 2012). Svedberg (ibid.) tar även upp andra slags grupper, såsom primär och 

sekundärgrupper. På ordet primär hörs det redan att det är någonting som är först eller 

kommer först. Det handlar om det som kommer först i livet för en person, alltså de som 

en person har mest kontakt med såsom familjen och vännerna. En sekundärgrupp 

däremot är en grupp "[...]på grund av gemensam målsättning[...]" (Svedberg 2012, s. 

18).  

2.3.1 Förändring av grupper 

Grupper förändras över tid, vilket kan bero på att uppgifter ändras eller även 

medlemmar. Allting som finns i en grupp kan förändras, alltså även abstrakta ting 

såsom normer eller kommunikation. Det måste inte handla om förändring som alltid 

sker på samma sätt, förändring inom grupper i allmänhet är lika mångfaldig som antalet 

grupper som finns. (Hwang & Nilsson 2014). 

Gruppmedlemmarna själva genomgår, som individer i en grupp, förändringar. I början 

handlar det om att vara trevlig för att komma de andra närmare och lära känna de. 

Dessutom måste alla i gruppen komma överens om målen, som hjälper att få en vi-
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känsla. Den uppstår under smekmånaden, där individen vet vem de andra är och i vilka 

fack de passar, samtidigt som det är lätt att etablera en struktur i gruppen. Efter detta blir 

kommunikationen mindre ytlig och även konflikter dyker upp (ibid.). Även Wheelans 

(2005; 2011 se Hwang & Nilsson 2014) har delat upp grupputvecklingen. Hon beskriver 

fyra faser: tillhörighet och trygghet, opposition och konflikt, tillit och struktur, arbete 

och produktivitet. Även här kommer relationen och att lära känna de andra först (ibid.). 

Förändringar visar på att grupper inte är speciellt stadiga vilket leder oss till nästa 

avsnitt: gruppdynamik. 

2.3.2 Gruppdynamik 

Enligt Svedberg (2012) beskrev Lewin, som präglade begreppet gruppdynamik, 

beteendet som någonting som består av såväl individens egenskaper som av 

omgivningen. Det är en dynamik som finns mellan båda (ibid.). När en person är del av 

en grupp så finns ju gruppen i omgivningen och därmed har gruppen inflytelse över 

personen beteende, samtidigt som personen beter sig på ett visst sätt vilket har inflytelse 

över gruppen. Lennéer-Axelsson och Thylefors (2013)  menar att gruppdynamik kan 

först finnas när det är tre personer inblandade. I stort sett kan gruppdynamik enligt 

Adair (1986 se Nilsson 2005, s. 20) ses som något som beskriver vad som sker i en 

grupp och vilka krafter och insikter som ligger till grund för detta beteendet.  

Grupper är komplicerade och inte stadiga, vilket gör det möjligt att något som 

gruppdynamik finns. I dynamiken ligger något slags liv och dynamiken kan delas upp i 

olika nivåer: lokal, global och kontextbetingad. Den lokala nivån av gruppdynamik har 

mycket med koordination att göra. Detta händer till exempel när två gruppmedlemmar 

pratar med varandra. Det viktiga är dock att det finns en slags överensstämmelse, alltså 

att de håller sig till de regler som finns kring kommunikation i gruppen, till exempel att 

bara en person pratar. Det finns olika saker som en grupp kan koordinera och som då 

utgör den lokala nivån och byggsten i gruppdynamiken. Utveckling däremot kan 

användas för att beskriva det globala inom gruppdynamik. De olika delar av en grupp, 

såsom personer, teknologi och projekt, utvecklas hela tiden, vilket beror på erfarenheter 

och lärdomar. Detta är någonting som tydligt visar på att en grupp inte är stadig och 

förändras. En annan slags förändring har med den kontextbetingade nivån att göra, som 

kallas för anpassning. Anpassning av gruppen sker mot allting: det kan handla om kultur 

och om organisatorisk samt fysisk omgivning (Arrow, McGrath & Berdahl 2000). 
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2.3.3 Olika roller inom en grupp 

En grupp består av olika individer, som jag har konstaterat redan tidigare. Alla beter sig 

på olika sätt och det går att säga att de intar olika roller inom gruppen. Vilken roll de 

intar måste dock inte vara likadant för alla grupper som de är del av, utan rollerna kan 

skifta beroende på gruppen. "En roll brukar definieras som summan av de 

förväntningarna som riktas mot en person som innehar en viss position i exempelvis en 

grupp." (Hwang & Nilsson 2014, s. 60.). Vad ens roll är beror alltså på förväntningar 

som kan komma från gruppen, men även från en själv vilket gör en roll alltid individuell 

som jag tidigare nämnde. När alla har vant sig vid rollerna som finns i en grupp ställs 

det även krav och en roll har mycket med upprepat beteende att göra, någonting som ger 

alla gruppmedlemmar säkerhet (Johnson & Johnson 2013 se Hwang & Nilsson 2014, s. 

61). Just att ställa kraven blir lättare och alla blir lättare att förutsäga, därmed är risken 

för negativa överraskningar mindre.  

Roller kan komplettera varandra och ha olika funktioner. En sådan funktion kan vara en 

ledare. När det inte finns någon ledare tar olika gruppmedlemmar vissa ledarfunktioner 

upp i sina roller. På så sätt leds gruppen oftast av någon, det måste dock inte alltid vara 

samma person (Hwang & Nilsson 2014). Inom en grupp finns det mål och uppgifter, 

men även relationer och rollerna är inblandade i allting. Därför är det viktigt att nämna 

vad roller bygger på: Svedberg (2012, s.17) skriver att förväntningarna för en roll byggs 

utifrån "[...] kön, ålder, kulturella attribut etc.". Dessutom är rollen någon slags forum 

för gruppen och individen. Där möts förväntningar och vad som ska göras. I rollen är 

alltså inte bara själva individen inbunden och vad andra tycker och tänker, utan vad de 

andra gruppmedlemmarna tycker och tänker formar också rollen (Svedberg 2012). 

Genom att rollerna komplettera varandra och inte alla har samma roll och därmed inte 

heller uppgifter uppstår det rollstruktur som måste hanteras för att kunna lösa uppgiften 

eller komma till målet.  

2.3.4 Samspel, samarbete, sammanhållning & gemenskap 

Grupper kan associeras med uttryck som samspel, samarbete, sammanhållning eller 

gemenskap, vilket lätt kan märkas genom att ta en titt på litteratur som har skrivits kring 

grupper. Eftersom det som förstör mest i samhällen är att vara egocentrisk och att inte 

bry sig om andra (Stensaasen & Sletta 2000), är just samspel, samarbete och gemenskap 

viktiga. 
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Genom att en grupp ger möjlighet till samspel så hjälper gruppen att tillfredställa ett 

mänskligt behov. Samspel är ett mänskligt behov helt enkelt eftersom människor är 

sociala varelse och samspel medför att vi är sociala. På så sätt är samspel viktigt för 

identiteten eftersom identiteten formas av sociala faktorer.2 Samspelet har inverkningar 

på många delar av gruppen: går det bra att samspela så är ett samarbete också lätt att 

uppnå (Nilsson 2005). 

Samarbeten inom en grupp är viktiga för att ge gruppen legitimitet eftersom en grupp 

har som tidigare nämnt mål som ska uppfyllas och uppgifter som ska göras för att 

åstadkomma detta. Men, det finns inte bara samarbete inom grupper, utan också 

konkurrens. Konkurrens behöver inte bara förstöra samarbeten som gruppen behöver för 

att kunna uppnå målen, utan kan också framkalla en vilja att göra bättre och därmed 

uppnå målen snabbare eller på ett effektivare sätt. För att kunna samarbeta krävs det 

dock att en gruppmedlem kan rikta in sig mot andra och kan vara öppen. En viss 

flexibilitet behövs också eftersom det alltid kan hända saker som inte står i ens egen 

makt och gruppen måste organisera sig på nytt (ibid., se även Hwang & Nilsson 2014). 

Sammanhållningen inom en grupp är det som visar på hur tät en grupp är. Med tät 

menas det hur nära medlemmarna står varandra. När en person är nära en annan blir 

även samarbeten effektivare och det uppstår en gemenskap. Dessutom blir påverkning 

allt större eftersom medlemmarna umgås allt mer och känner varandra allt bättre 

(Hwang & Nilsson 2014). När sammanhållningen däremot är svag i en grupp kan det till 

och med bli så att gruppen och medlemmarna har olika mål. Att samarbeta kring något 

som ingen är överens om blir svårt eller nästintill omöjligt. Att inte ha samma mål 

innebär också att medlemmarna inte ingår i gruppen frivilligt, vilket har inverkningar på 

hela gruppen som måste styras med tvång (Heiling 2000). 

Enligt Cohen (1985 se Heiling 2000, s. 23) är en gemenskap någonting som utgörs av 

medlemmarna i en grupp. Detta eftersom gemenskap är någonting som är symbolisk 

(ibid.). Gemenskap kan fyllas med konst eller musik av gruppmedlemmarna. Alltså med 

någonting de gillar och som de har gemensamma mål kring. Musik som symbol 

beskrivs av Ronström (1992 se Heiling 2000, s. 23) och han menar att musik kan i vissa 

grupper få en central ställning. Detta innebär då också att musiken kan vara målet och 

uppgifterna inom en grupp grundar sig på grund av detta på musiken. Om en grupp har 

                                                 
2
 Identiteten kommer att beskrivas mer i nästa avsnitt 
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bara ha musiken som gemenskap är även bara musiken det som utgör gränserna mot 

omvärlden.  

2.4 Identitet  

En persons arbete är viktigt för personens liv (Andersson 1993, Husen 1994, Alvesson 

1993 se Zambrell 2004). Detta eftersom arbete har en legitimerande funktion vilket kan 

stärka en persons identitet. När en arbetare har möjlighet att utvecklas, såväl 

kompetensmässigt som personligt kan arbetaren bli nöjd och dessutom så stärks 

självbilden (Zambrell 2004). Även Hwang och Nilsson (2014) skriver om arbetets 

betydelse för identiteten. Arbetet hjälper människor att få en status i samhället och att 

tillhöra olika grupper, bortom detta är inte ekonomin att glömma som också är viktig för 

identiteten. Dessutom står arbetet mellan familjen och samhället och skapar på så sätt en 

koppling (ibid.).  

Identiteten behöver inte bara präglas av ett jobb såklart. Speciellt ungdomar som inte 

har ett jobb, utan går till skolan, präglas då snarare av den än av att de inte har ett jobb. 

Det kan diskuteras om skola kan ses som ett jobb eller inte, men eftersom det under 

tonåren sker många förändringar och identiteten utvecklas, redogör jag för skolan som 

en del under tonåren. Eftersom det händer mycket kan också en del osäkerheter uppstå 

(Arnett 2004, 2007 se Hwang & Nilsson 2014, s. 38). När en person under tonåren rör 

sig längre bort från sin ursprungsfamilj kan medlemmarna i familjen inte längre bekräfta 

identiteten på samma sätt som tidigare (Hwang & Nilsson 2014). Detta måste inte bara 

ha med ett flytt att göra, utan ju mer en person träffar kompisar och inte är hemma eller 

på samma plats där andra familjemedlemmar är, desto mindre kontakt har personen med 

dem. Samtidigt träffar personen kompisar och lär känna nya människor vilket också 

medför att de kan ha inflytande över identiteten, genom bekräftelse. Inte bara 

umgängeskretsar förändras, utan även beslutsfattning och vardagen: det gäller att handla 

mat och att tvätta kläderna. Förändringar och sökandet kan bekräftas av olika grupper 

som en ungdom känner sig tillhörig i (ibid.). 

Genom sökandet kan det även uppstå osäkerheter eftersom en person kan ändra sig och 

tar en annan väg, som kanske är ännu mer okänd än den första. Speciellt när skolan 

slutar och en person inte längre är tvungen att anpassa sig till regler är det lätt att 

fokusera på sig själv. Dessutom råder en viss optimism gentemot framtiden eftersom det 

inte är många dörrar som har stängts än och det inte är svårt att föreställa sig framtiden 
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positivt och att drömma om den (Hwang & Nilsson 2014). Förmågan att se olika 

möjligheter uppstår eftersom övervägningen av sådan främjas i och med att människor 

under tonåren lär sig att abstrahera. Förmågan till abstraktion innebär också att en 

person kan se sig själv utifrån och i någon annans ögon (Stensaasen & Sletta 2000). 

Öppenheten som uppstår, samtidigt som det finns många osäkerheter kan leda en person 

mot att se sina möjligheter, men också mot att ta risker (Hwang & Nilsson 2014).  

2.4.1 Organisationens identitet 

Organizational Identity är ett uttryck som enligt Albert och Whetten (2004) anses vara 

såväl vetenskapligt som använt av organisationer för att beskriva vissa aspekter inom 

organisationen. Mycket har med letandet efter något centralt, som har sin egen karaktär, 

att göra. När en organisation är medveten om karaktären kan denna framföras för andra 

organisationer och kan även användas för att veta vad som ska göras inom 

organisationen. Det måste inte alltid bara handla om en identitet som organisationen har, 

utan den kan identifiera sig som olika saker samtidigt. Ett företag är ett ställe där 

människor arbetar, men också ett ställe där någonting produceras (ibid.). 
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2.5 Konflikter 

En konflikt är ingenting som brukar dyka upp helt plötsligt, utan den utvecklas under en 

tid och ofta tillhör sådant som irritation och svårigheter (Svedberg 2012). En konflikt 

måste inte handla om en motsättning mellan personer på ett privat plan, utan kan också 

gälla länder som tidigare nämnt. För den här uppsatsen har dock konflikter mellan 

personer, alltså mellanmänskliga konflikter, speciellt inom grupper störst betydelse.  

Konflikter har positiva konsekvenser och kan driva fram förändring. Därför är det inte 

det viktigaste att eliminera dem, utan att förstå dem (Reykowski & Cislak 2011). Det 

finns som tidigare antytt och som även Nilsson (2005) nämner olika slags konflikter 

såsom de som beror på att personer har olika värderingar, de som beror på att personer 

har olika åsikter eller att det finns olika intressen som inte kan förenas. Även när 

rättigheter kränks eller skyldigheter inte tas på allvar finns det potential för konflikter. 

Många konflikter beror alltså på någon slags motsättning. En sådan motsättning kan 

uppstå lätt eftersom de personer som är inblandade i konflikter aldrig har samma 

uppfattning av omvärlden. Alla är individer och bär sina egna erfarenheter med sig och 

har sin egen identitet. En situation skiljer sig alltså från person till person, men också 

från konflikt till konflikt, såsom en konflikt beror på situationen och på personerna 

inblandade i den (Nilsson 2005). Det som är likadant i alla ovan nämnda 

konfliktsituationer är att det är att det finns någonting som skiljer personerna som är 

inblandade, det finns olika intressen (Lennér-Axelsson & Thylefors 2013).  

2.5.1 Konflikthantering 

Som nämnt i inledningen måste inte alla konflikter lösas, utan det viktigaste är att kunna 

hantera en konflikt, vilket jag ska redogöra för nu. Någonting som är särskild viktigt i 

samband med konflikter och i allmänhet för människor är förtroende och att det är 

möjligt att lita på en person Förtroende kan dessutom också leda till problem och 

konflikter genom att ta risker (Deutsch 1973).  

En risk kan vara att ha en neutral person som medlare eftersom definitionen neutral är 

väldigt subjektiv. När någon kan dra någon nytta av utgången i konflikten eller få 

problem på grund av utgången är det svårt att se denne person som neutral. När ordet 

neutral spelar en lite mindre roll så är det ändå möjligt att hitta bra medlare. Genom att 

inte vara helt neutral är det möjligt att personen sedan tidigare har en relation med de 

inblandade i konflikten och kanske till och med kunde följa konflikten från början. Då 
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blir personen mer insatt i konflikten och är lättare att acceptera, speciellt om den är 

omnipartisk, alltså partisk för alla. Dessutom spelar konflikthanterarens och de 

inblandades makt roll eftersom den kan vara avgörande med tanke på att den som har 

mer makt också kan få med sig fler på sin sida eller bestraffa människor (Lennéer-

Axelsson & Thylefors 2013). 

Även kompromisser kan vara viktiga för hanteringen av konflikter. En kompromiss 

innebär att båda parter ge efter lite i motsatsen till varianten där en förlorar och en 

vinner, eftersom en ge efter helt och den andra inte alls. När det gäller vissa konflikter 

är det svårt att komma fram till kompromisser eftersom de olika ståndpunkter inte går 

att förhandla. Detta gäller främst för behov och värderingar. Dock får det inte glömmas 

att även sådant anpassas ibland efter förändringar i en egna liv och då går det ibland 

också att anpassa sig lite efter andra. Någonting många forskare tycker att personer i 

konfliktsituationer ska akta sig för är dock dåliga kompromisser. Många menar att en 

konflikt är ett bättre alternativ än en dålig kompromiss där den riktiga konflikten bara 

skjuts undan. Ett sätt att inte alltid använda sig av kompromisser är att vid olika 

tillfällen låta olika personer "vinna" respektive "förlora". Någonting där ingen vinner 

och ingen förlorar, men där det inte heller ingås någon kompromiss är när konflikten 

blir avbruten (ibid.). 

Det är viktigt att vara öppen gällande konflikter och att se realistiska möjligheter. 

Människor oberoende av de egenskaperna har olika strategier och sätt att förhålla sig i 

en konflikt och konflikthantering kan bygga på det. Vissa personer ser inte någon 

lösning för konflikter och försöker därför hålla sig undan från konflikter helt. Andra 

försöker ta över andra så att bara deras egna lösning och intressen kommer igenom. En 

annan strategi som människor som är ute efter harmoni använder är att de sätter andra 

intressen högre för att bli så omtyckt som möjligt. Det finns också andra som ger efter, 

men som till största del är intresserade av att sluta en kompromiss som båda parter får ut 

någonting av. En sista strategi handlar om att lösa konflikter på ett sådant sätt att 

relationer och känslor blir positiva, samt att det tas hand om intressen. Detta sker oftast 

genom diskussion där alla ska få uttrycka sina behov och hur de känner kring konflikten 

(Stensaasen & Sletta 2000).  
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3 Metod 

I metodkapitlet redogör jag för mitt tillvägagångssätt när jag samlade in och 

bearbetade mitt empiriska material. Dessutom berättar jag mer om hur uppsatsen är 

uppbyggt gällande ansats, strategi och design. Förutom att redogöra för mina egna val 

förklarar jag vad de innebär. Etiska aspekter tas upp i slutet. 

3.1 Forskningsansats 

Det finns tre olika forskningsansatser som kallas för induktiv, deduktiv eller abduktiv. I 

den här uppsatsen ska empirin samlas in för att sedan kopplas till teori. Dessutom 

utformades teori med hjälp av den tidigare insamlade empirin. På så sätt har uppsatsen 

en induktiv forskningsansats. Den induktiva ansatsen innebär enligt Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2014) att teori byggs med hjälp av erfarenheter som författaren 

tidigare samlat in. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) utgår en induktiv ansats 

dessutom från att empirin som samlats in kommer från många enskilda fall, där 

resultatet kan generaliseras. Forskaren formar alltså teori genom att hitta mycket icke 

sammanhängande empiri som visar upp samma drag. I den här studien har jag använt 

mig av empiri som är insamlad på olika sätt och som handlar om personligheter och 

band som verkar vara olika. Jag måste dock nämna att jag inte använde mig av speciellt 

många empiriska källor som skilde sig väsentligt i deras form, utan det handlar om 

böcker, intervju och mejlintervju. Detta kommer jag reda ut mer senare i metodkapitlet.  

Empirin samlas enligt Jacobsen (2002) in med ett helt öppet sinne. Detta har kritiserats 

eftersom det anses som naivt att kunna ha ett helt öppet sinne, eftersom alla människor 

har sin egen uppfattning av världen. Dock finns det med induktiva ansats en större 

öppenhet för ny information vilken inte finns med deduktiva ansats. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) är forskaren på upptäckandets väg. Annan kritik som Jacobsen (2002) 

tar upp är att människan även med ett helt öppet sinne inte kan hitta all relevant 

information och att det därmed alltid kommer finnas avgränsningar och begränsningar. 

Detta kan enligt Jacobsen (ibid.) arbetas med genom att vara medveten om de 

avgränsningar som forskaren sätter redan innan insamlingen av empirin börjar. Jag själv 

avgränsade mig mest i början genom att jag var medveten om att jag, på grund av 

tidsbrist och inte tillräckligt många och starka kontakter inom musikbranschen, inte 
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skulle kunna intervjua väldigt kända och framgångsrika band, utan att jag skulle behöva 

vara öppen för andra källor än primärkällor.  

Det som händer när en induktiv forskningsansats används är att forskaren ta del av hur 

personen som undersöks tolkar verkligheten. Forskaren i sin tur tolkar denna 

information i sitt arbete, men därefter så kommer även läsaren tolka det forskaren har 

skrivit (Jacobsen 2002). Jag har i den här uppsatsen tolkat såväl primärmaterial i form 

av en intervju, som sekundärmaterial. Sedan analyserade jag materialet och försökte 

hitta samband med organisationsteorin. Detta innebär att bandmedlemmen som jag 

intervjuade har sin uppfattning av vad som händer inom bandet. Det är den 

uppfattningen som hen berättade om för mig. Samtidigt så har jag min uppfattning av 

vad som händer runt omkring mig, om vad som är viktigt och om vad jag kanske 

omedvetet tycker om är rätt. Jag försökte alltid vara så öppen som möjligt, men 

samtidigt vara medveten om att jag har präglats av mina egna erfarenheter. Därför 

skriver jag min egen tolkning av det som berättades under intervjun.  

3.2 Forskningsstrategi 

Forskaren kan välja mellan kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi. Dock menar 

Grønmo (1996 se Jacobsen 2002, s. 49) att båda alternativ inte står i konkurrens till 

varandra, utan till och med kan stödja varandra och därmed bara utgör ett strategiskt val. 

Det kan sägas att en kvalitativ strategi har en mindre statistisk syn än vad en kvantitativ 

strategi har (Merriam 1994). Utgångspunkten inom kvalitativ forskning är enligt 

Merriam (2002) att inget i världen är fast eller och världen är inget mätbart fenomen. 

Däremot finns det många olika realiteter eftersom det finns många olika individer som 

har sina egna åsikter och interpretationer. Utöver detta ändras individernas åsikter och 

interpretationer beroende på tid och situation. Det empiriska materialet ses som 

mångtydigt och är därmed komplext (Alvesson & Sköldberg 2008). På grund av 

komplexiteten och mångfalden av åsikter och interpretationer är det svårt att 

generalisera resultaten av en kvalitativ undersökning. Detta innebär att jag har tolkat 

min primärkälla, men även sekundärkällor. Sedan kommer resultatet tolkas olika av 

läsarna och studien måste ses i sitt sammanhang.  

Det som måste göras först är att avgränsa området och inse att jag själv påverkas av alla 

mina erfarenheter och min syn på världen, vilket jag tycker är viktigt att påpeka även i 

ett forskningsstrategiskt sammanhang. Istället för att skriva om konflikter i alla band i 
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världen har jag valt att titta på vad bandmedlemmar har att berätta om sina band och hur 

de själva upplever konflikter och konsekvenserna. Därmed måste det förtydligas att jag 

har undersökt deras tolkning av verkligheten och själv har tolkat det igen med hjälp av 

de olika bandmedlemmarnas interpretationer och åsikter samt med hjälp av den valda 

teorin.  

3.3 Undersökningsdesign 

Den här uppsatsen handlar om att jag har undersökt ett band. Detta kallas för fallstudie.  

Fallstudie är en studie där forskaren får ett helhetsperspektiv och försöker få så tydlig 

information som möjligt från alla perspektiv (Patel & Davidsson 2011). Detta har jag 

gjort genom att intervjua flera personer ur samma band och genom att använda redan 

befintliga sekundärkällor såsom boken om Mötley Crüe. Det som studerades är hur ett 

band förändras och vad som händer under en konflikt eller en kris. För att studera såväl 

processer som förändring är fallstudier som design ett bra alternativ (Patel & Davidsson 

2011). Dessutom behandlar en fallstudie ett eller flera fall från samma fält och studien 

har ett förklarande syfte (Yin 2011). Här vill jag också nämna att jag använde olika 

band som är del av band som fält, för att kunna förklara de olika fallen. Banden är 

Mötley Crüe och Kiss som jag har läst böcker om. Även Merriam (1994) beskriver 

fallstudier och nämner då att fallstudien är lämplig när dynamiken bakom ett fall ska 

undersökas. Fallstudiers syfte är mest att ta bort felaktiga antaganden och inte att hitta 

ett rätt svar. På så sätt är de undersöktes tolkning av verkligheten intressantast (Merriam 

1994). Detta beskriver väl hur den här studien ser ut: Jag är intresserad av hur 

bandmedlemmarna tolkar sin verklighet och med den empirin har jag undersökt olika 

processer och dynamiken som ligger bakom detta.  

  



  
 

27 

3.4 Datainsamlingsmetoder 

3.4.1 Primärdata 

När data samlas in skiljs det mellan primär- och sekundärdata eller också primär- och 

sekundärkällor. Med primärdata menas det data som forskaren själv samlar in. Det finns 

olika källor: forskaren kan till exempel observera en situation, men även prata med 

inblandade i en situation och på så sätt få information. Även att mäta något ger 

forskaren primärdata och kan vara en primärkälla. Forskaren kan samla in information 

som passar hens syfte och influeras också av att ha ett visst syfte med datainsamlingen 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). 

Ett sätt att få information är att intervjua. En stor del av arbetet utgörs av intervjuer med 

bandmedlemmar för att jag ville komma åt deras tolkning och interpretation om hur 

bandet fungerar och vad som händer under en konflikt eller kris. Under en intervju 

uppstår en speciell situation eftersom den intervjuade vet att forskaren är ute efter något 

speciellt.  

3.4.2 Intervjuteknik 

En intervjuteknik är att ha en ostrukturerad intervju. Någon som använder sig av detta 

vill oftast inte veta någonting konkret, utan är ute efter att få veta om någons 

erfarenheter och känslor, alltså något som en person har upplevt. Därmed kan 

intervjuaren också upptäcka empiriskt material som hen inte räknade med. Dock är det 

viktigt att berätta i förväg om vilket tema intervjun handlar om så att den som intervjuas 

kan gå med på det och är beredd att berätta något om detta. Under intervjun är det 

viktigt att låta den andra personen prata och att när intervjuaren själv säger något säga 

något som är reflekterande (Gillham 2005).  Någonting såväl Gillham (ibid.) som 

Brinkmann (2013) nämner är att det aldrig går att antingen har en helt ostrukturerad 

eller en helt strukturerad intervju, därför menar Brinkmann (ibid.) att intervjuer är 

någonstans mellan "relativt" ostrukturerade och "relativt" strukturerade. Det går alltså 

att ligga någonstans mittemellan vilket ge mig anledning till att också redogöra för 

skillnaden till en semi-strukturerade intervju eftersom jag inte kan säga att jag har hållit 

mig till någon "ren" form, även om det var tänkt från början. Enligt Brinkmann (ibid.) 

kan en intervjuare när den genomför en semi-strukturerad intervju leda intervjun lite 

mer och ställer mer frågor om någonting som hen själv tycker är viktigt.  
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På grund av ämnets känslighet har det varit svårt att hitta band som vill ställa upp på 

intervju. Detta har lett till att jag valde att göra intervjun med en kompis som har ett 

band. Att vi kände varandra sedan tidigare kan vara positiv eftersom det fanns en 

trygghet hos oss båda. Dessutom pratade vi lite allmänt efter själva intervjun vilket 

hjälpte mig att få en större bild av situationen, speciellt eftersom den intervjuade 

reflekterade lite grann över intervjun och det hen sa. Även frågorna var enkla att ställa 

eftersom det kändes mer som ett vanligt samtal med en kompis där jag var väldigt 

intresserad av kompisens liv. Stämningen blev alltså aldrig nertryckt och situationen 

kändes aldrig obekväm. Gillham (2005) nämner att det kan vara svårt att få igång en 

ostrukturerad intervju och på så sätt var det en fördel att känna den intervjuade sedan 

tidigare eftersom detta problem blev mycket mindre genom tryggheten. Problem med att 

vi kände varandra sedan tidigare kan dock också ha funnits i själva samtalet. Jag tror att 

det blir lättare att tappa fokus som intervjuare och att därmed svävar bort från själva 

temat. Jag kan på andra sidan tycka att det kan vara bra att komma bort från den 

frågeställningen jag har tänkt mig, för att på så sätt komma närmare den intervjuades 

verklighet. Anledningen till detta är att under intervjun pratade den intervjuade så pass 

mycket på en fråga och svävade bort att hen redan svarade på en del andra frågor jag 

hade. Hen blev lite orolig över att ha kommit bort från min ursprungliga fråga, jag 

kunde dock lugna hen och säga att detta inte var några problem eftersom jag var 

intresserad av allt i detta sammanhang. Dessutom reflekterade hen på så sätt mycket, 

vilket också mina frågor var ute efter. Jag nämnde tidigare i texten att jag använde mig 

av en ostrukturerad intervju. Därför hade jag några frågor i förväg för att vara säker på 

att kunna hålla igång intervjun. Jag hade dock också en del nyckelord så att jag med 

hjälp av dem kunde provocera fram reflektion och inte påverka den intervjuade för 

mycket. Såklart såg jag därmed också till att vi höll oss till ämnet, vilket dock överlag 

inte var något problem. Det måste dock beaktas att jag även om jag tänkte använda mig 

bara av en ostrukturerad intervju, känner att det till viss del också kan anses som semi-

strukturerad. Detta eftersom jag för att få hen att reflektera ibland pratade om hur 

någonting verkade på mig och därmed också ledde intervjun lite mer än jag tänkte mig 

innan.  

Platsen som vi kom överens om först var ett bibliotek som vi båda kände oss bekanta i, 

men som också är ett mer neutralt och lugnare område än att vara hemma hos någon 

eller på ett café. Genom att ta ett grupprum hade vi inte heller stört någon annan och 

inte haft många händelser och rörelser runt omkring oss. Dock var vi tvungna att boka 
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om tiden och därför genomfördes intervjun hemma hos den intervjuade. På ena sidan 

var detta en familjär omgivning, på andra sidan befann sig många personer i lägenheten 

vilket innebar några få störningar, som dock knappt verkade störa den intervjuade. En 

anledning till detta kan ha varit att det brukar vara några personer i lägenheten och hen 

bor med dem, på så sätt var de inga personer som inte redan visste en del om bandet och 

de står hen nära.  

Sedan för att styrka intervjun utformade jag frågor som är baserade på intervjun. Jag 

ställde frågorna till en annan bandmedlem i den intervjuades band. Detta gjorde jag via 

mejl, eftersom jag på grund av tidsbrist och distans inte hade möjlighet till att göra en 

till personlig intervju. På andra sidan har jag fått höra en stor del av hur någon i bandet 

ser bandet samt dess problem och en bekräftelse av den synen är det viktigaste för mig 

just nu, eftersom det är detta som ökar den personliga intervjuns trovärdighet. Mejlet 

bestod av fem öppna frågor och en inledande text som förklarade lite kring 

anonymisering och själva uppsatsen, samt mig själv som författare. Dessutom sa 

medlem 1 att hen har berättat för den andra bandmedlemmen att jag har skickat ett mejl 

och att hen skulle svara på det. 

Enligt Lowndes (se Gillham 2005, ss. 108-112) är fördelen med att använda en 

mejlintervju inte bara att det är mindre tidskrävande, utan också att det empiriska 

materialet som kommer fram ofta är av bra kvalité. Problemet är att det är lätt att inte 

svara på mejl och att den som intervjuas tar för mycket tid på sig och svaren blir väldigt 

bearbetade (Lowndes se Gillham 2005, ss.108-112). Detta är även något som har hänt 

mig eftersom jag inte fick svar på alla mina mejl i tid. Dock måste det inte vara så att 

svaren är väldigt bearbetade. Jag fick reda på att hen som svarade, svarade med mycket 

tidspress och då kan det antas att det inte heller fanns tid för att bearbeta svaren speciellt 

mycket. Detta är dock svårt att hålla reda på. Det finns alltså både för och nackdelar 

med att intervjua en person via mejl. 

Vidare i uppsatsen har jag kallat personen som jag har haft den personliga intervjun 

med, för medlem 1 och bandmedlemmen som jag intervjuade via mejl som medlem 2. 

Bandmedlemmar ur andra band kommer att kallas för deras namn som nämns i de 

källorna jag har använt mig av, eftersom de är fritt tillgängliga för allmänheten med fullt 

namn.    
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3.4.3 Sekundärdata 

För att få mer bredd utökas intervjuerna med sekundärdata. Materialet handlar dock inte 

om samma band. Detta har att göra med ämnets känslighet och mitt därmed förknippade 

urval av bandet Anledningen till detta är att det inte finns för den här studien relevanta 

artiklar, böcker eller reportage om bandet som jag intervjuade. På andra sidan är målet 

att med sekundärmaterialet kunna bredda studien, eftersom det fanns en svårighet i att 

hitta flera band som skulle kunna intervjuats, speciellt band i olika faser och som är 

olika kända. En bok jag valde att studera handlar om Mötley Crüe. Anledningen till att 

jag valde den är att boken har olika perspektiv och på så sätt pratar alla fyra 

bandmedlemmar om bandet och livet inom bandet. Deras berättelser handlar även om 

barndom och vad som hände innan bandet grundades, därmed handlar boken även om 

bandmedlemmarnas personliga problem. Någonting som är viktigt att tänka på är att 

boken täcker tiden fram tills lite innan den publicerades alltså 2001. Därmed använder 

jag de första delar av deras karriär i den här uppsatsen. Vi vet inte heller på vilket sätt de 

olika delar av berättelsen valdes ut och vad som hoppades över medvetet, men även 

omedvetet. Någonting som visar på att det inte hoppades över allt för mycket relevant 

information är att tunga kriser, såsom överdoser eller vållandet till annans död, beskrivs 

av olika bandmedlemmar. Samtidigt måste vi som läsare tänka på att just sådana 

händelser togs upp av media och därmed kan ha varit svåra att undvika att skriva om i 

en självbiografi. Trovärdigheten hade inte funnits om bandet hade hoppat över de delar 

som kan läsas om i andra källor och att låtsas om att det inte har hänt, hade varit helt 

omöjligt. På andra sidan har bandmedlemmarna skrivit mycket om privata händelser, 

såsom privat missbruk som inte ens managerna eller någon annan i Mötley Crüe har 

märkt någonting av. 

Med sekundärdata menas data som redan finns och inte måste samlas in av forskaren 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). Det kan handla om böcker och artiklar, men även 

till exempel studier. Data hade dock från början när det samlades in ett annat syfte vilket 

måste beaktas av forskaren. I fallet av den här studien är boken The Dirt (Mötley Crüe 

& Strauss 2006) om Mötley Crüe skriven med syfte att ge fansen mer inblick i bandets 

historia och bandmedlemmarnas olika liv. Syftet var inte att beskriva de olika 

bandmedlemmarnas perspektiv på hur bandet var innan en konflikt eller under en 

konflikt och inte heller om vad en medlems personliga kris har utlöst för kriser inom 

hela bandet. Att syftet inte är samma kan dock också vara till en fördel: Det kan ha 

skrivits mer fritt om komplikationerna, alltså kriser och konflikter, utan att det tänktes 
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på att någon kommer vara speciellt intresserad av dynamiken bakom detta. Samma sak 

gäller för gruppdynamiken: Livet inom gruppen och som individ beskrivs, utan att det 

råder någon medvetenhet om att just gruppdynamiken är intressant från bandets sida. På 

så sätt blir inte detta inbunden i texten och kan utläsas på ett naturligt sätt. Ingen tänker 

på det, precis så som de inte hade gjort under en konflikt eller kris heller.  

En annan bok som jag använde var ingen autobiografisk, utan bara en biografi om 

bandet Kiss som har skrivits av Carl Linnaeus. Boken heter Kiss Den osminkade 

sanningen (Linnaeus 2013). Författaren har använt sig av intervjuer med många olika 

personer som står eller stod bandet nära, men såklart också bandmedlemmar. På så sätt 

är det Linnaeus tolkning av deras berättelser som finns i boken. Det som är positivt är 

att han har kunnat intervjua många inblandade och därmed ökar bredden av åsikter och 

berättelser i boken i jämförelse med The Dirt där det finns några gånger kapitel skrivna 

av managerna eller den nya sångaren, men boken domineras av Mötley Crües åsikter. 

Kiss-boken är dessutom skriven på svenska vilket innebär att inte översättarens tolkning 

också kommer in i bilden. Att den är relativt ny skapar distans till första tiden då bandet 

fanns. Detta kan vara från fördel för att få mer distanserade uppfattningar om tiden. Det 

är inga nya känslor och antagligen har alla haft tid att reflektera. Dock kan på grund av 

reflektion och avståndet i tiden en del minnen och berättelser ha glömts bort, men i 

stället har även den senaste tiden fått plats i boken. 
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3.5 Databearbetning 

Först och främst ska intervjuerna bearbetas. Dessa kommer att skrivas ut vilket innebär 

en stor kvantitet material som måste bearbetas. Eftersom det är mycket material 

kommer jag analysera mycket under bearbetningen. Patel och Davidsson (2011) skriver 

att det är en fördel att hela tiden analysera och anteckna så att olika intryck och idéer 

inte glöms bort. Direkt efter intervjun har ju forskaren fått många intryck. Hur den 

intervjuade svarade på frågor och hur omgivningen såg ut är intryck som är bra att spara 

och arbeta med direkt. Det blir även enklare att ta med ny och oförväntad information. 

De nämner dessutom att det är viktigt att ta med en del citat ur intervjuerna och att på så 

sätt ge läsaren ett realistiskt intryck från intervjun (ibid.). Dessutom är det viktigt att lära 

känner sitt material även efter en intervju. Under intervju är syftet att samla in 

materialet, men när det ska bearbetas kan det vara bra att se materialet med andra ögon. 

Upprepad läsning, men även att transkribera hjälper att få grepp om materialet för att 

kunna dela upp det (Rennstam & Wästerfors 2011). Jag använder sekundärkällor för att 

styrka primärkällan och därmed väljs vissa delar ut beroende på primärkällan. Dessutom  

används sekundärkällan för att visa på skillnader mellan olika band och att det på grund 

av olikheter mellan olika band är svårt att dra slutsatser som i varje detalj passar på 

varje band i världen.  

Genom att ha ett kapitel som innefattar både empirin och tolkningen var det enkelt att 

bearbeta empirin hela tiden. Så fort jag skrev någonting om intervjun kunde jag också 

tolka det. När jag transkriberade intervjun blev jag dessutom mer bekant med materialet 

och kunde genom läsning både komma ihåg intervjun, men också se mönster och känna 

av vad som var viktigt. Även The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 2006) hade jag läst vid 

tidpunkten då jag började skriva Empiri & tolkning. Jag kunde alltså skriva om 

någonting medlem 1 hade nämnt och som jag ansåg som dominerande under intervjun 

för att sedan förklara en situation som Mötley Crüe skrev om, som hade med detta att 

göra. På så sätt utgick databearbetningen från primärkällan, samtidigt som 

sekundärkällorna skapade en större bild. Detta innebär också att Empiri & tolkning är 

uppdelat i avsnitt som utgår från intervjun och som beror på de delar som jag upplevde 

som viktigast och mest nämnda. Genom att jag berättar om band och eftersom jag 

tidigare både lyssnade på och läste om viktiga delar ur olika personers, men även hela 

bands liv så är Empiri & tolkning också uppbyggt som en berättande del. Detta innebär 

längre avsnitt, utan ytterligare uppdelning, nästan som i en bok. 
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3.6 Forskningskvalitet 

Forskningskvalitet kan beskrivas med begreppen validitet och reliabilitet som har med 

trovärdigheten av en studie att göra. Enligt Olsson & Sörensen (2007) beskriver 

reliabiliteten överensstämmelser mellan olika mätningar. Den här studien går dock inte 

ut på att mäta något, utan att skaffa en djupare förståelse. Därför blir det svårt att 

genomföra mätningar och speciellt att uppnå en reliabilitet, som utmärks av att resultatet 

stämmer överens i de olika mätningarna.  

Olsson och Sörensen (ibid., s.76) beskriver validitet, som följande: ”Validitet avser ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (att mäta rätt sak).”. Den här 

studien består av de enskildas uppfattning av någonting väldigt personligt. Intervjuer 

kan ge bra data med bra kvalité eftersom bandmedlemmarna kan berätta fritt om hur de 

känner. På grund av detta blir studien även väldigt subjektiv. Ett problem kan dock vara 

att det sparas ut information och inte allting som skulle vara relevant för resultat 

berättas, eftersom ämnet är personligt. Samma sak gäller för boken: när boken skrevs 

var alla medvetna om att innehållet skulle publiceras. Trovärdigheten av studien skapas 

genom användning av sekundärkällorna för att styrka primärkällan. Hade jag bara 

intervjuat en medlem i ett band, hade jag undersökt hens uppfattning av kriser och 

konflikter i det egna bandet och i detta fall hade studien inte varit trovärdig, speciellt om 

jag hade generaliserat utifrån den ena intervjun. Dessutom blir trovärdigheten större 

genom att inte bara använda en bok för att styrka primärkällan, utan två böcker.  

Jag nämnde tidigare att jag har intervjuat en kompis. Detta kan medföra mindre 

trovärdighet eftersom läsaren kan anta att jag censurerar intervjun för att inte ta skada 

själv och för att inte förolämpa någon jag har en personlig relation till. Det kommer 

alltid finnas någon slags omedveten censur av intervjun, dock kan den också ligga i 

själva tolkningen, där jag ju också tar med vad jag själv anser som viktigast, vilket jag 

hade gjort med vilken intervju som helst. Censurproblemet hade dessutom funnits kvar 

även om jag hade intervjuat ett band som jag inte har någon personlig relation till, men 

som jag hade haft ett annat intresse i. I och med att tanken är att jag kommer jobba i 

musikbranschen efter min utbildning, så hade det funnits en risk för mer omedveten 

censur. Detta eftersom jag kanske hade varit rädd för att såra ett mer känd band och på 

så sätt minska mina chanser att få ett jobb i branschen. Därmed var en intervju med 

någon som jag har en personlig relation med lika bra eller dålig som med någon jag inte 

känner när det gäller omedveten censur som kommer från mitt håll. Det skulle nästan 
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kunna sägas att jag inte behöver vara rädd för att såra någon på samma sätt, för att jag 

privat alltid kommer kunna förklara mig. 

3.7 Forskningsetik 

Eftersom bandmedlemmarna intervjuas om ett känsligt och dessutom personligt ämne 

har de anonymiserats och inte heller bandnamnet offentlig görs. Detta eftersom en etisk 

princip är att inte skada (Olsson & Sörensen 2007).  Skador kan i det här fallet uppstå 

när det talas dåligt om någon och personen tar illa upp. Även när fansen får reda på 

interna problem skulle detta kunna leda till problem som medför sämre inkomster för 

bandet. Dessutom ska det förhindras att någon framställs som otrevlig eller liknande på 

grund av personliga åsikter och känslor i en viss situation.  
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4 Empiri & Tolkning 

I det här kapitlet redovisar jag för vad mitt insamlade empiriska material handlar om. 

Jag tolkar materialet dessutom med hjälp av den tidigare beskrivna teoretiska 

referensramen. Därmed blir sammanhanget mellan empiri och teori tydligt. 

4.1 "En ledare skulle lösa alla problem..." 

Någonting som jag uppmärksammade under intervjun var att medlem 1 saknade en 

ledare i bandet. För att få mer förståelse för denna saknad vill jag berätta lite mer 

utförligt vad medlem 1s bands historia är och vad hen berättade om den. Bandet 

bildades av fyra körmedlemmar efter att det fanns en säsongsbunden efterfråga och efter 

att körledaren tyckte att det hade varit roligt att bilda en barbershopgrupp. Körledaren 

själv är sångpedagog vilket bidrog till att bandet hade tillgång till en sådan. 

Sångpedagogen spelade en stor roll genom att ha mycket erfarenhet och att vara mycket 

kunnig. Den intervjuade sa att ”det positiva är, vi ska inte säga emot ledaren för att hon 

vet ändå bättre”. Den första tiden repade bandet med sångpedagogen, men nu för tiden 

finns inte den möjligheten längre och sångpedagogen kan komma in ibland och hjälpa 

till. 

Medlem 1 nämner att det inte längre finns någon ledare av gruppen i och med att 

möjligheten att repa med sångpedagogen försvann. Dock nämner hen att en ledare hade 

varit från fördel. Det kan diskuteras huruvida detta härrör från bandets körbakgrund, det 

som är viktigt att nämna i sammanhanget är däremot att ”om ingen formell ledare är 

utsedd i en grupp kommer det ändå att bli så att en eller flera personer ta på sig vissa 

ledarfunktioner.” (Hwang & Nilsson 2014, s. 203). Detta är något medlem 1 har berättat 

om. Hen sa att bandet delade upp olika ansvarsområden. Hen själv skulle ta hand om 

bokningar och ett annat bandmedlem skulle ha hand om ekonomin. Därmed får 

medlem 1 alla förfrågningar, även från de andra i bandet. Efter ett tag tog även hen hand 

om ekonomin, vilket gav hen ännu mer ansvar. 

Det går nästan att säga att de formellt delade upp roller eftersom de klargjorde vem som 

ska ta över vilken funktion. Detta hände alltså inte slumpmässigt. Det som däremot kan 

sägas ha hänt mindre formellt är att hen också har tagit över ekonomin. Hen sa att det 

blev så och att det inte var någon speciell uppdelning vilket visar att det mer var en 

logisk följd av att hen har haft hand om bokningarna.  Genom att dela upp olika 
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funktioner i bandet finns det också vissa förväntningar mot medlemmarna. Att mer eller 

mindre formellt dela upp vem som är ansvarig för vad gör att alla är också mer 

medvetna om vad som förväntas av en själv.  

Vid den här tidpunkten är det dessutom viktigt att nämna att medlem 1 har berättat 

mycket om att bandet nuförtiden ofta bara repa inför olika spelningar. Jag uppfattar 

därmed spelningarna som speciellt viktiga för bandet, eftersom medlemmarna samlas 

ofta på grund av konkreta spelningar och repar inför dem. Det är även på spelningarna 

de kan visa sin musik för andra. Detta gäller dock för varje band. I Mötley Crües bok 

The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 2006) beskrivs hur bandet hade spelningar i början av 

deras karriär, spelningar som gav de många fans i Los Angeles, staden där bandet 

grundades och där därmed många av deras spelningar ägde rum. 

Medlem 1 har som jag nämnde tidigare tagit åt sig en del uppgifter som innebär mycket 

ansvar speciellt eftersom bokningar och därmed också spelningar är viktiga för band, 

men det är inte tal om att det finns någon som ledar gruppen. Det som hen talar om är 

att det saknas en ledare. Medlem 2 däremot pekar ut flera ledare på olika sätt, vilket jag 

vill återkomma till. 

Vi borde dock också fundera över om huruvida en ledare, speciellt en formell skulle 

kunna bidra till ett klimat med mindre konflikter. Frågan är också vem som ska ta åt sig 

uppgiften och ta över rollen. Medlem 1 verkade under intervjun mest se sångpedagogen 

som möjlig ledare, men det var inte tal om någon i bandet. Det hen nämnde var att hen 

själv gör mest för bandet och känner att hen lägger mest tid på bandet av alla 

medlemmar. Nu efteråt får jag en känsla av att hen omedvetet såg sig själv som den som 

ledar bandet mest, genom att investera mest tid. Ändå så uttryckte hen att det finns ett 

behov för en ledare. Allting skulle bli enklare då. Det är lätt att förstå varför medlem 1 

uttryckte ett behov av en ledare ändå: Allting började i en kör, där det fanns en ledare, 

som sa vad som skulle hända. Sedan hade bandet samma ledare ett tag och att den 

senare inte fanns tillgänglig längre är en förändring som är påtaglig, det är en förändring 

som märks.  

När olika gruppmedlemmar intar olika roller och leder på vissa områden kan de också 

anses som ledare. I medlem 1s band verkar medlemmarna inte veta om vad de tycks ha 

för roller. Detta märkte jag när medlem 2 skrev att hen ansåg sig själv vara en ledare 

samtidigt som hen ansåg medlem 1 vara ledare, på nästan samma område, med lite 
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skilda roller "konstnärlig ledare inom det musikaliska och teatrala" och en "konstnärlig 

ledare kommunikationsmässigt samt koreografiskt". Hen nämner ingenting om den lite 

mer formella rollfördelningen som finns enligt medlem 1 och som jag beskrev ovan. 

Båda medlem 2 och medlem 1 var dock överens om att de själva är de dominerande två 

i bandet. Båda beskriver de andra medlemmar som mer passiva än sig själva och att det 

ofta står mellan dem. På så sätt är de två i sina egna ögon ledare av bandet. 

Dock hindras de från att vara effektiva ledare eftersom de inte är medvetna om allting. 

Jag kan inte döma hur mycket de är medvetna om sina känslor eller annat som också 

räknas till "self-awareness", men bara att inte vara medveten om att man själv är en 

ledare medför stora problem när det kommer till att utöva ledarskap. Dessutom säger 

medlem 2 att gruppen styrs demokratiskt, alltså väger majoriteten tyngst. Detta kan ha 

som följd att det är svårt att se sig själv som ledare speciellt när ingen har utnämnts till 

det. Det kan finnas en underförstått överenskommelse att eftersom det röstas om allting 

och allting är demokratiskt så behövs det ingen ledare, utan alla kan utöva samma makt 

och kan påverka lika mycket. 

När jag läste boken The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 2006) så läste jag ingenting om att 

en av Mötley Crües bandmedlemmarna var en utnämnd formell ledare. Inte heller står 

det så mycket om tiden då de repade, däremot en hel del om olika turné och spelningar. 

Killarna beskriver sig själva som stökiga och det märks att deras managers har mycket 

jobb med att lösa problem och konflikter med utomstående. Knark och alkoholmissbruk 

beskrivs igenom hela boken. Vilket är någonting som skiljer Mötley Crüe starkt från 

bandet som jag har intervjuat. Mötley Crües framgång bidrog också till att de 

överhuvudtaget har ett management som kan ta hand om konflikter och andra problem. 

Ett exempel är när Mötley Crüe var i Japan och Nikki Sixx kastar en Jack Daniels flaska 

under en tågresa och träffar en annan passagerare. Detta har som konsekvens att polisen 

väntar på honom när tåget kommer fram. Doc McGhee som var managern som hade 

följt med till Japan, försökte få polisen att inte ta med Nikki Sixx, vilket inte fungerade 

och de tog med Doc McGhee också. Han stannade längre på polisstationen än 

Nikki Sixx själv för att reda ut allting (Mötley Crüe & Neil Strauss 2001). Frågan är då 

om en manager, i Mötley Crües fall två managers, skulle kunna anses som formell 

ledare eller även bara ledare. Formell ledare eftersom det fastslogs när de anställdes vad 

de skulle ta hand om och därmed också vad de är ansvariga för och har makten över.  
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Vad en manager är beskrivs i inledningen av uppsatsen. Det är viktigt att tänka på att 

inte alla managers har samma uppgifter, utan att det beror på kontraktet. Dock anställs 

ju en manager för att ha hand om allt möjligt som har med bandet att göra, och oftast är 

en uppgift att ha kontakt med olika inblandade åt bandet. Genom ett kontrakt blir 

uppgifterna formella och managern ska ta hand om någonting, men är detta att leda? 

Även när det inte finns ett kontrakt, vilket inte alltid är fallet, så finns det förväntningar 

och föreställningar om vad managern ska göra. Beroende på hur de ser ut kan managern 

även ses som ledare, även om hen bara ska ta en ledande roll inom ett visst område. 

Managern blir då den personen  som har överblick och kontroll över ett område som 

bestämdes tidigare och på så sätt har managern makt över detta område och kan 

bestämma, och även leda, såväl som formell som icke-formell ledare. Dock är det 

kanske svårt att dela ut den makten som en manager har. När jag beskrev en ledare i 

teori kapitlet så skrev jag om just detta, att de kan påverka och dela ut makt. Det är svårt 

att säga hur mycket makt en manager kan dela ut till en bandmedlem och om det inte 

snarare är en bandmedlem som ge managern makten att vara manager. Det var 

managern, Doc McGhee, som sparkades av Mötley Crüe och inte han som sparkade 

något medlem. 

Jag har dock fortfarande inte diskuterat hur det är inom Mötley Crüe och vad mina 

intryck var gällande ledare inom bandet när jag läste The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 

2006). Detta är intressant i relation till bandet jag har intervjuat med tanke på att det är 

ett, jämfört med Mötley Crüe, okänt band som inte har en manager och tar hand om 

allting själv. Därmed är det för detta band som tidigare beskrivit väldigt aktuell att 

fundera över vad en ledare gör och över medlem 1s uppfattning att det inte finns någon 

ledare inom bandet. Som tidigare nämnt har jag inte heller fått intrycket i boken 

The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 2006) att Mötley Crüe har en utnämnd ledare, men det 

är Nikki Sixx och Tommy Lee som anser sig själva har grundat bandet, samtidigt som 

de menar att även Vince Neil och Mick Mars är Mötley Crüe. Det är även Nikki Sixx 

och Tommy Lee som var mest delaktiga i beslut när Vince Neil sparkades och 

John Corabi blev den nya sångaren. 

Vince Neil sparkades eftersom han tycktes vara oengagerad. Han kom sen stora delar av 

tiden och det var svårt att spela in tillsammans med honom. Detta hände efter en 

personlig kris då han har varit med om en olycka där en kompis dog, efter att Vince Neil 

hade kört rattfull. Detta ledde till en del straff och rehabilitation på grund av de 
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alkoholproblem han tycktes ha. För resten av bandet blev det under en tid, där de även 

åkte på turné, någon slags grej att berätta för honom att han inte fick dricka. De själva 

var fulla och Nikki Sixx skrev om en tid redan tidigare än tidpunkten när Vince Neil 

sparkades följande i boken: "Av någon anledning fortsatte vi att betrakta honom 

[Vince Neil] som skyldig och frös ut honom." (Mötley Crüe & Strauss 2001, s.187).  

När det finns en formell ledare inom en grupp är det den som huvudsakligen ska se till 

att konflikter löses eller i alla fall hanteras. Detta kan vara en fördel med att ha en 

ledare: någon som kan leda konflikten. Men detta kan bli svårt när ledaren själv är 

inblandad direkt i konflikten, speciellt när ledaren ingår i gruppen vilket ofta är fallet. 

Gällande en manager som ledare kan det nämligen diskuteras hur pass mycket 

managern ingår i gruppen. Mötley Crüe är Nikki Sixx, Tommy Lee,  Mick Mars och 

Vince Neil, i alla fall största delen av den tiden som behandlas i boken och som jag 

skriver om nu, och managerna innefattas inte. Managern blir mer en av bandets 

intressenter och bandet skulle därmed ha en ledare som står utanför bandet och inte 

tillhör det. 

När ett band har en formell ledare måste det dessutom inte innebära att den finns för 

konfliktlösning. Ett band vill antagligen på ett eller annat sätt koncentrera sig på musik 

och då blir det viktigt att ha en konstnärlig ledare. Den personen anses då som ledare för 

gruppen och kan hantera konflikter när det gäller det musikaliska. Men, vad händer när 

det inte gäller det musikaliska och hen inte bryr sig om konflikthantering? Är ledaren då 

fortfarande ledaren för hela bandet eller bara för det konstnärliga? Detta är något som 

även kan funderas över när det gäller medlem 1s band trots att de inte har någon formell 

ledare. Skulle någon medlem 1 som omedveten ledare ha en förväntan av att hantera 

konflikten på sig? I så fall kan det uppstå ytterligare en konflikt eftersom 

förväntningarna inte stämmer överens.  

Sångpedagogen som ledare kan liksom en manager ses som en person som står utanför 

bandet. Det blir mest ett musikaliskt ledarskap: medlem 1 har berättat om att repa med 

sångpedagogen. Det är då sångpedagogen finns, hon är inte heller alltid med bandet. 

När hon är med lyssnar bandet på henne och gör som hon säger. Som tidigare nämnt 

säger bandet inte emot henne och därmed är en konflikt någonting som har svårt att 

uppstår. Sångpedagogen har mål och för att nå dem måste bandet vara med, de 

accepterar att hennes mål måste vara deras, i alla fall så länge de repar. Att kunna 

acceptera hennes mål har att göra med att hon har mycket erfarenhet, som bandet vill ta 
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del av. För att kunna ta del av den måste bandet vara beredd att lära sig av henne. På så 

sätt vill eller måste bandet inte ta upp konflikter heller. Sjunger någon falskt är det hon 

som kan säga till personen och hjälpa till med att få till sången. När bandet är självt 

behövs det tålamod och det kan hända att alla måste vänta på en person som ska lära sig 

något, som de andra redan har förstått. Dock återstår de konflikter inom bandet som 

uppstår utanför replokalen och utanför sångpedagogens syn. 

Medlem 1 har pratat om att de, eftersom de är kompisar, har varit med om att konflikter 

som händer på fritiden kan komma till bandet och finnas där. När de finns så skulle inte 

heller sångpedagogen kunna hjälpa till med att hantera dem. Sångpedagogen som 

ledaren för bandet skulle alltså bara täcka en viss del av ledarskap med tanke på 

konflikthanteringen. Därmed står frågan kvar vem som står för resten av tiden? Är det 

någon i bandet som leder? Med tanke på rolluppdelning inom grupper och att det alltid 

på något sätt finns en ledare är en fundering att bandet skulle ha kvar uppgifterna som 

var och en sköter. Medlem 1 har alltså hand om bokningar samt ekonomi och kan 

därmed påverka den, men även de andra gällande just bokningar samt ekonomi. 

Medlem 2 är den som är konstnärliga ledaren. Genom att även göra musikaliska roller 

mer tydlig och dela ut ansvar såsom de har gjort med de mera administrativa rollerna 

kan det ur de ledarrollerna som omedvetet antas av de olika bandmedlemmar blir 

formella ledare för olika delar av organisationen och därmed blir ledarskapet enklare att 

hantera, speciellt eftersom formella ledare lättare kan hantera konflikter.  

När det gäller konstnärliga ledningen så var det där medlem 1 tryckte på att det skulle 

behövas en ledare, i form av sångpedagogen. Medlem 2 nämner ingenting om detta, 

utan ser det positiva i att ha konflikter kring musiken och i att medlem 1 och hen själv 

stöter sig på varandra. Detta skulle störas av en formell ledare, speciellt i form av en 

sångpedagog som är som medlem 1 beskriver. En viss ledarlöshet, speciellt när det 

gäller formella ledare, kan alltså vara positiv även om det leder till en del konflikter 

eftersom rollerna av de olika gruppmedlemmarna inte förstås på samma sätt. 

Konflikterna i sig kan som medlem 2 menar vara avgörande för att få fram någonting av 

god kvalité.  

I boken om Kiss står det mycket om olika producenter och inspelning av skivor. 

Producenterna samordnade en del och Eddie Kramer uppmärksammas i boken för att ha 

eftersträvat samspel inom bandet (Linnaeus 2013). Därmed har någon som står utanför 

bandet till viss del tagit över en ledande roll, samtidigt som det kreativa fortfarande till 
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stor del var hos bandet. Formellt skulle han jobbat som producent och vissa uppgifter 

ingår i detta, men det är fortfarande så att han kunde påverka som en ledare och ändå 

inte vara medlem i bandet. Han kunde alltså vara den tredje parten som inte är neutral, 

men kan ta parti för alla och därmed koordinera konflikter under inspelningar. Genom 

att en tredje part leder nåt finns det från början någon som kan medla och som vet vad 

som händer och är insatt i ämnet. Han hade haft större möjligheter att använda olika 

strategier och sätt att hantera konflikter och därmed kan konflikter leda till utveckling 

och nya idéer.  
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4.2 Kollegor & kompisar & andra roller 

Som jag antydde precis verkar de olika bandmedlemmarna och deras relationer spela 

stor roll när det kommer till konflikter. Detta märktes såväl när jag pratade med 

medlem 1 som när jag läste The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 2006). Medlem 1 nämnde 

regelbundet att bandmedlemmarna är kompisar. De umgås privat, samtidigt som de har 

bandet tillsammans som av medlem 1 anses vara som ett jobb. Även medlem 2 

betecknar de andra bandmedlemmar som kollegor i intervjun, något mer som tyder på 

att bandet tas med stort allvar, som ett jobb.  

Medlem 1 berättar att privata konflikter mellan bandmedlemmarna också är konflikter 

inom bandet. Hen pratar om att alla är kompisar och att även när konflikter uppstår 

utanför en situation där de är ett band, alltså till exempel en helt vanlig fest, så tas 

konflikterna ofta till situationerna där de är bandet. Medlem 1 säger att det kan vara 

mindre konflikter och att de kan ha uppstått för att en person sa emot den andra. Sådant 

kan såra en och hen berättar att även om de i den situationen har sagt att det inte var 

något så kan det behövas en ursäkt mycket senare eftersom det fortfarande står mellan 

de två personer. Detta märks då när personerna träffar på varandra, alltså även varje 

gång de repar eller har spelningar. Medlem 1 medger att det är svårt att släppa saker. På 

så sätt tar även de andra bandmedlemmar del av konflikten och det kan finnas en 

allmänt dålig stämning inom bandet.  

Mötley Crüe har bildats för att de olika medlemmar var intresserade av samma sorts 

musik och letade efter andra som passade vilket inte verkade vara så lätt för dem, även 

om en del av dem var kompisar eller kände varandra. Mick Mars är dock äldre än resten 

av bandet och hängde inte lika mycket med bandet. Han kunde vara på samma fest (ett 

exempel är natten då Vince Neil körde rattfull) och inte vara med de andra eftersom han 

tyckte att de var barnsliga och att han redan hade gått igenom allt som de gjorde vid den 

tidpunkten. Det märktes inte riktigt när han var borta heller och när bandet var på turné 

och de andra festade, kunde han gå och lägga sig i stället för att vara med bandet 

(Mötley Crüe & Strauss 2006). 

Mick Mars hade alltså redan en del erfarenheter som de andra höll på samla fortfarande, 

tyckte i alla fall han, speciellt eftersom han innan han var med i Mötley Crüe redan hade 

spelat professionellt med andra band. Mötley Crüe har alltså musiken tillsammans som 

allting kretsade kring. Därmed domineras deras gemenskap av musiken och intresset för 
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musiken är tillräckligt stort att hålla bandet ihop. Det spelar inte så stor roll att inte alla 

alltid hänger med varandra på fester, eftersom det inte är det som utgör gemenskapen 

inom Mötley Crüe. Med tanke på detta är det inte heller konstigt att det uppstod en 

konflikt mellan, mestadels Tommy Lee och Nikki Sixx som vände sig mot Vince Neil.  

Detta hände mest, som jag nämnde tidigare i texten, när Vince Neil inte gjorde lika 

mycket som de andra tyckte att han borde under en tid av inspelningar i en studio. 

Studion var till och med närmare Vince hus än de andras bostäder och de tog sig till 

studion trots dålig väder. Samtidigt kom Vince sen och bara när det passade honom 

(Mötley Crüe & Strauss 2006). De andras mål var det att spela in en skiva under en viss 

tid och det var inte så att Vince inte hade samma mål, men han skötte inte sin uppgift så 

som de andra förväntade sig av honom och hans mål och uppfattning gällande tiden kan 

ha skiljt sig från de andras. Det som utgör en grupp är just gemensamma mål och 

eftersom gemenskapen hängde mycket på musiken för Mötley Crüe så kan det när ett 

gruppmedlem inte är lika engagerad som de andra, eller inte uppfattas som lika 

engagerad, leda till att de gemensamma målen inte längre är lika tydliga eller att det inte 

finns gemensamma mål. När målen inte finns blir det också svårt för bandet att arbeta 

med de uppgifter som behöver lösas för att komma fram till målet (även om de inte har 

någon ledare så kan det ändå finnas uppgifter som måste uppfyllas för att kunna nå 

målen, dock är de kanske inte lika tydliga, speciellt om de är informella eftersom de 

aldrig pratades om, utan de utformades slumpmässigt). 

Konflikten uppstod alltså i form av en relationskris eftersom bandmedlemmarna i 

Mötley Crüe kände att Vince Neil inte höll uppfyllde sina skyldigheter gentemot bandet. 

Å andra sidan kände inte Vince heller att bandet uppfyllde sina skyldigheter mot honom 

och att han inte kunde tillfredställa sina behov. Hans behov som uppfylldes genom 

bandet var att ha kul, men även att göra musik som han gillar. Han gillade dock inte de 

nya låtarna (Mötley Crüe & Strauss 2006). 

De var kompisar, men det som höll Mötley Crüe ihop som band var mestadels musiken, 

speciellt med tanke på att Mick Mars förutom musiken inte riktigt hängde med dem. 

Detta försvann alltså när Vince Neil inte tyckte om det de gjorde och inte heller var med 

på samma sätt se tidigare. Han kunde inte uppfylla de förväntningarna de hade mot 

honom som bildades ur den rollen han har haft tidigare. Långt tidigare innan olyckan 

där kompisen dog, var han sångaren och han var med när de repade och var i studion, 

han var också med när de spelade live. Han söp mycket, precis som de andra och 
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klarade sig ändå som det framgår i The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 2006). Senare, när 

han hade varit på rehabilitation och inte skulle dricka längre påminde de andra honom 

och försökte på så sätt att få sig själva och honom att nå upp till nya förväntningar och 

en ny roll. Han själv gick igenom en personlig kris och fick kämpa med att han på något 

sätt hade haft ansvar för en kompis död och fick samtidigt nå upp till alla de olika 

förväntningar som bandet och andra människor runt omkring honom hade. Dessutom 

hade inte förväntningarna till de andra bandmedlemmar ändrats, ingen sa till dem att det 

hade varit bra att dricka mindre och att ta mindre knark. På så sätt förändrades även 

gruppdynamiken när förväntningarna till Vince Neil ändrades. Det måste nämnas att 

även de andra drog ner på alkoholkonsum och drogmissbruk lika mycket som Vince, 

men det var lätt att ge honom skulden till vad som hade hänt, nämligen olyckan. 

När Vince Neil mycket senare inte längre kändes engagerad var det först 

samarbetsproblem som uppstod. Det är svårt att jobba med någon som inte gör något 

och som till största del är intresserad av att åka igen, utan att det spelar någon roll om 

han har åstadkommit någonting eller inte. Den konflikten som följde sen hade inte 

funnits, utan samarbetsproblem. Hade alla lagt samma energi på musiken hade alla 

också uppfyllt sina uppgifter. I så fall hade de inte behövt komma överens om allting, 

men så som det stod till när Vince Neil inte gjorde någonting visade bara på att det inte 

fanns samma mål som tidigare nämnt. Vince slutade, eller sparkades, som arbetskollega 

eftersom det handlade om deras gemensamma arbete och om att kunna göra arbetet och 

uppfylla målet med arbetet som också innebar att tjäna pengar.  

I många band händer den ena eller den andra blir sparkad, utbyt och liknande. I Kiss fall 

så blev "den nya killen" Bruce intressantare än en medlem som hade varit med mycket 

längre nämligen Eric som var trummisen. Enligt honom (se Linnaeus 2013) får 

trummisen alltid mycket mindre uppmärksamhet och han nämner Led Zeppelin som 

exempel. Där syns trummisen inte speciellt mycket i en video (Linnaeus 2013). Sådant 

betyder att trummisen får mindre bekräftelse för sin roll i bandet. Rollerna kompletterar 

varandra och utan trummis hade många band inte fungerat. När det då händer att det inte 

bara är mindre uppmärksamhet av media än vad de andra i bandet får, utan även mindre 

uppmärksamhet av bandet själv, när de inte tycker att trummisen behöver ses lika 

mycket i en video, så kan det innebära att trummisen inte känner sig stärkt som medlem 

i bandet. Även trummisen kan ha ett behov av uppmärksamhet och av att få beröm, och 

när behov inte uppfylls kan det uppstå konflikter.  
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Även i bandet som jag har intervjuat har bandmedlemmar slutat. Detta hade främst med 

flytt att göra, men i efteråt kändes det som en fördel eftersom den nya medlemmen 

passade bättre in i bandet berättade medlem 1. När någon inte tycks passa in musikaliskt 

i ett band är det svårt att uppfylla målen. De kanske inte ens går att nå. Därmed får 

bandet ett svagt syfte, speciellt när musiken är det som utgör gemenskapen. När 

gemenskap också utgörs av vänskap och vänskapen väger lika tungt som musiken kan 

det vara svårt att avgöra vad som är det vettigaste och bästa. Då är det passande om den 

som är sämst inte kan vara med längre på grund av andra skäl. 

Problemet är dock att det på så sätt kan framkallas andra konflikter. Den som inte längre 

är med i bandet som jag intervjuade, tror fortfarande att hen är med, säger medlem 1. De 

hänger också på fritiden när de ses och är fortfarande kompisar. Hen som slutade gjorde 

ju detta av andra skäl än musikaliska, vilket ändå är bandets främsta gemenskap. På så 

sätt blir det svårt för hen att förstå att hen inte längre har någon roll i bandet. För att 

undvika en konflikt kring vem som är med skojar medlem 1 kring detta när hen pratade 

med personen som enligt hen inte är med i bandet längre. Medlem 1 säger att hen 

övervägde att inte ha någon kontakt alls och även säga upp vänskapen för att tydliggöra 

vem som är bandet just nu. Detta är alltså ett exempel på vad som kan hända med 

vänskap när en gemenskap, i det här fallet bandet, inte riktigt finns kvar, eller bara fins 

kvar för den ena. Förväntningarna och rollerna personerna som jag talar om här, har 

stämmer inte överens med varandra och detta blir inte heller tydliggjort. 

Detta hade kunnat se annorlunda ut hade medlem 1 inte sett hen som kompis. Hade hela 

bandet verkligen bara varit kollegor och jobbat ihop så hade det inte haft några mer 

konsekvenser att berätta för någon att hen inte är del av gruppen längre. Eftersom målet 

för gruppen inte gick att uppnå med den personen hade det inte funnits någon som helst 

anledning till att ha kvar hen, utan gruppen hade mått bättre av detta. Med tanke på 

vänskap finns det andra anledningar för bandet att inte säga upp kontakten och att vara 

tydlig. De privata intressen för varje medlem är viktiga och ett intresse kan vara att ha 

kvar vänskapen och inte ta risken att såra den personen för att detta innebär annat 

positivt för bandet. Ett dåligt samvete är inte så långt borta när någon såras och detta är 

ingenting som personen som sårade upplever som något positivt. Därmed blir personen 

även upptagen med annat och kan inte koncentrera sig lika bra på uppgifterna som finns 

inom bandet. Detta är såklart väldigt olika från individ till individ, men på medlem 1 

märktes det att hen egentligen inte ville såra någon och därför inte var tydlig. 
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De var dessutom kompisar innan bandet grundades. Bandet grundades av några 

körmedlemmar vilket betyder att de kände varandra sedan tidigare och var kompisar för 

att sedan grunda bandet. Mötley Crüe däremot kände varandra delvis sedan tidigare och 

en viss vänskap var inblandad, men när de letade efter medlemmar så var det på grund 

av musiken. Mick Mars hade träffat Nikki Sixx tidigare, men det var inte så att de kände 

varandra. I boken The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 2006) beskrivs det hur Nikki Sixx 

och Tommy Lee letade efter bandmedlemmar när de började syssla med bandet och att 

Mick Mars kom med var för att han var den som passade in bäst. Det hade ingenting 

med en vänskap att göra som har funnits i flera år. Vince Neil var inte heller så sugen på 

att vara i ett band med dem och reagerade först inte tills han inte längre hade ett annat 

band (Mötley Crüe & Strauss 2006). 

Här blir det tydligt att när förväntningarna och målen inte längre gick ihop för 

Vince Neil blev han sparkad, eller så slutade han. Han och bandet hade ingen kontakt, 

det behövdes inte och deras vänskap var till stora delar byggd på att de var i samma 

band och gjorde musik tillsammans. Annorlunda är det däremot när vänskapen fanns 

innan och kompisar bestämmer sig för att tillsammans vara ett band som exemplet med 

bandet som jag har intervjuat visar. 

I sådana situationer där någon inte kan nå upp till förväntningarna spelar det stor roll 

vad personen har för roll. Förväntningarna är förknippade med rollen och utgör en stor 

del av den. Rollen som kompis och bandmedlem måste dessutom inte vara detsamma 

och det är svårt att skilja mellan dem. Detta är precis det som medlem 1 är utsatt för, 

som bandmedlem och kollega vill hen inte ha med den som slutade att göra samtidigt 

som hen som kompis absolut inte hade problem med personen. Det fanns alltså en 

rädsla över att rollerna skulle blandas ihop. Mötley Crüe däremot hade inte detta 

problemet på samma sätt, Vince Neil var sångaren, det funkade inte, han kunde inte nå 

upp till målen han måste sluta. Det fanns ingen annan roll i detta, han var först och 

främst sångaren.   

Eftersom roller inom en grupp kompletterar varandra och därmed är anpassade på 

varandra så kan det bli problem när en person har två roller gentemot andra personer i 

gruppen. Alltså att vara kompis och kollega. Det är inte alltid tydligt vilka krav och 

förväntningar en annan har på personen då, när en uppgift ska göras och den ligger 

någonstans i en gråzon mellan vänskap och band/jobb. Då kan den som utför uppgiften 
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utgå ifrån andra krav och förväntningar än den andra tänkte på. Sådant kan lösas med 

tydlig kommunikation för att undvika konflikter. 

Att komplettera varandra innebär också att alla i bandet får problem när en person har 

ett problem. Alltså kan alla störningar i rollen, till exempel när en person inte få till att 

sjunga rätt, vilket medlem 1 har berättat om, leda till konflikter när det inte märks av de 

andra medlemmar att funktionen inte uppfylls och därmed inte heller förväntningarna. 

Genom att ha tålamod och anpassa sig efter den svagaste länken kan hjälpa. När hen lär 

sig att sjunga rätt och fylla ut sin funktion är även punkten där en konflikt kan uppstå 

minskad.  

Att vara kompis och kollega samtidigt kan också ha fördelar. Genom att känna till en 

person i olika roller känner man ofta till mer av den personen, även en privat sida och 

vad det finns för problem runt omkring. Ju mer en person vet desto lättare är det att 

anpassa kraven och förväntningarna och att göra detta snabbt. Får någon en sjukdom 

eller det händer något kan en viss trygghet som finns inom vänskap hjälpa till att prata 

om allmänna problem eller till och med kriser. Kunskap om att något har förändrats i en 

persons liv och är ett problem kan då hjälpa att anpassa kraven till den nya situationen. 

Det skapar helt enkelt förståelse som är en stor anledning till att det inte kommer till 

konflikter eller att de i alla fall kan hanteras eller till och med lösas. 

När någon som är känt för andra i olika roller träffar på dem och inte är säker på vilken 

roll som krävs eftersom situationen är otydlig kan det också medföra att personen själv 

känner sig osäker och att den då utstrålar det. Det blir i så fall svårt att nå vissa mål, 

eftersom det inte är klart vilka mål och förväntningar det handlar om. Osäkerheten kan 

då leda till försämrat samspel och gruppdynamiken ändras, därmed har även en konflikt 

utrymme att utvecklas.  
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4.3 Flera individer och några identiteter  

Som jag redan nämnde i metodkapitlet är det som intervjuaren får fram av de som 

intervjuas den intervjuades uppfattning och hur hen ser världen. I det här avsnitt är just 

hur medlem 1, men även hur Mötley Crües bandmedlemmar ser på sig själva viktigt. 

Detta eftersom jag tror att hur de uppfattar sig själva också påverkar hur de beter sig 

mot andra personer i sin omgivning. 

Inte bara själva identiteten, men också de enskildas beteenden är intressanta. Något jag 

tyckte var intressant under intervjun med medlem 1 var att hen sa att hen känner ett 

behov av stöd när det kommer till konflikter. Hen berättade att hen en gång när ett bråk 

tycktes vara över sedan länge, fick höra av andra bandmedlemmar att detta inte var 

fallet. Hen som medlem 1 hade bråkat med tidigare var alltså fortfarande sårad och när 

medlem 1 fick höra detta kände hen att hen ville höra av de som inte var direkt 

inblandade att hen inte låg helt fel. Först när medlem 1 hade fått den bekräftelsen var 

hen beredd till att prata med den hen bråkade med igen om konflikten för att lösa den 

samt att be om ursäkt. 

Värderingar är en viktig del av identiteten. De är viktiga för en person och kan formas 

av omgivningen och personer i omgivningen. På så sätt formar alltså även de som 

befinner sig omkring oss våra värderingar. När de sedan kritiserar något som är 

grundläggande för en person kan detta vara svårt att hantera. När medlem 1 inte stämde 

överens med en av bandmedlemmarna har det alltså också konsekvenser för identiteten. 

Den ska på något sätt förändras, eftersom den personen som kritiken kommer ifrån 

tillhör dem som också har format identiteten. Att hen söker bekräftelse av de andra 

bandmedlemmar är följden av detta eftersom de också tillhör dem som formar 

identiteten. Bekräftelsen är också en bekräftelse för att inte allting behöver förändras 

bara för att en annan person inte håller med. 

Att bandmedlemmarna formar identiteten av varandra är viktigt att tänka på speciellt 

eftersom medlem 1 har sagt att hen identifiera sig mycket med bandet och att det därför 

är viktigt för hen. Dessutom grundades medlem 1s band när de var tonåringar. En tid då 

mycket förändringar sker i en persons liv även rent praktiskt. Genom att vara med 

bandet en del av sin fritid blir medlemmarna som tidigare nämnt präglande för 

identiteten. Det gäller speciellt för ungdomar, just på grund av förändringar och för att 

ett band kan ge stöd vid försöket att hitta sin identitet utanför sin ursprungsfamilj som 
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har präglat en än så länge. Eftersom det sker så många förändringar under de år blir 

även band utsatta för dem. Vilket i sin tur kan utöva förändring på medlemmarna som 

måste anpassa sig igen.  

En grupp genomgår alltid förändringar, från första början. Genom att först behöva vara 

trevlig och forska ut hur de andra är kan det vara svårt att i början ta upp saker som stör 

en som skulle kunna leda till konflikter. När gruppen känner varandra bättre är det 

lättare för individen att ta upp kritik och att möta kritik för en viss förståelse har 

utvecklats, något som händer med bandet som jag har intervjuat. Medlem 2 pratade om 

att de hade konflikter och att det kan vara de som leder till bra kvalité. Diskussioner och 

konflikter kring hur något ska göras kan ju leda till en bättre lösning som innebär bra 

kvalité. Dessutom innebär sådana konflikter lärdom. Diskussionerna tar upp nya idéer 

och även om alla är oense så finns det nya förslag och nya idéer. Lärdomar i sig blir 

viktiga på individnivån, de kan tas ifrån bandet och sätts in i andra sammanhang och 

situationer.  

Som tidigare nämnt identifiera sig medlem 1 starkt med sitt band och ser bandet som ett 

jobb. Detta är intressant eftersom ett jobb och ens arbete är väldigt viktigt för 

identiteten. På ena sidan för att det kan ge ekonomisk trygghet på andra sida ger jobbet 

en människa bekräftelse. Även medlem 1 uttrycker att bekräftelsen är viktig för hen. 

Även Mötley Crüe får bekräftelse av sin publik. De är viktiga för sina fans, någonting 

som de kanske var tidigare för sina familjer också, men inte alla av de fick uppleva det 

på samma sätt. Nikki Sixx har nästan aldrig haft kontakt med sin pappa och när detta väl 

hände så fick han raka motsatsen till bekräftelse: en pappa som inte ville ha någonting 

att göra med sin son. För de andra var relationer tull sina föräldrar inte lika dåliga, och 

de fick även stöd av sina föräldrar till exempel i form av en garage som reprum. Dock är 

det inte sagt att de fick bekräftelse i den formen de behövde. Mötley Crüe gjorde i alla 

fall skillnad och bandmedlemmarnas liv fick en del syften.  

Dessutom hade de hittat varandra och därmed också personer som förstod och kunde 

bekräfta att den musikstilen de ville göra var helt okej. Det var ingenting fel med det 

och det var inte heller någonting fel med klädstilen. Även om andra tyckte det. 

Mötley Crüe hittade alltså också den bekräftelsen i bandet.  

Vad händer då när bekräftelsen som var viktig i början saknas? Det är för det första en 

förändring, för det andra är det svårt att se syftet med att göra någonting när det inte blir 
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bekräftat på något sätt. Dessutom är det ett tecken på att de andra i gruppen inte håller 

med en och inte är nöjda med beteendet som bekräftelsen gäller. Hade Tommy Lee och 

Nikki Sixx tyckt att Vince Neils beteende när i studion när han kom sen och verkade 

vara ointresserad var bra och hjälpte bandet hade de säkert sagt till honom att det bara är 

bra att han kommer sen. 

Någonting de inte gjorde när de inte var nöjda och inte längre kunde bekräfta honom var 

att de enligt Vince Neil aldrig frågade honom vad som hände. De funderade inte över 

vad ändring i hans beteende kan ha haft för bakgrund och hur han kände. Bekräftelsen 

Vince Neil fick kom alltså helt och hållet från vad som var bra för Nikki Sixx och 

Tommy Lee själv. Förändringar kan alltså framkalla bekräftelse eller medföra att det 

inte finns någon bekräftelse längre, samtidigt som bekräftelse kan medföra förändring 

hos en person. De var inte intresserade av vad som var grunden till förändringen och 

vad som hände hos Vince privat. De var intresserade av konsekvenserna som 

förändringen bar med sig och att de inte var bra.  

Att veta vem man själv är stöds alltså oftast genom att vara med i ett band. 

Medlemmarna formar varandras identiteter, men går en person med i ett band söker den 

sig ofta till någon som har något gemensamt med personen. Det kan bero på att 

bandmedlemmarna är kompisar från början, som i bandet som jag har intervjuat som har 

varit kompisar och varit i en kör tillsammans samtidigt som medlem 1 har sagt att de för 

det mesta tycker likadant när det kommer till exempel till politik. Mötley Crüe har 

däremot bara haft sitt gemensamma intresse för hur de ville spela musik speciellt efter 

att det har varit svårt att hitta bandmedlemmar med samma smak och inställning mot 

musiken.  
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4.4 Spelningar 

Anledning till att skriva ett avsnitt om spelningar och konflikter är att medlem 1 

berättade att det är spelningarna hen får mycket motivation av, speciellt när det finns 

några konflikter som inte är lösta helt. Dessutom har jag när jag läste The Dirt 

(Mötley Crüe & Strauss 2006) fått en känsla av att spelningarna även var väldigt 

avgörande för Mötley Crüe. Det kanske inte är konstigt att spelningar är viktiga för 

band i allmänhet, det är ju en kanal för att visa upp musiken de gör. Men, när jag läste 

så verkade det som att spelningar tog mer plats i Mötley Crües liv än att spela in skivor 

till exempel. Speciellt när det kommer till de olika problem i bandet så var spelningarna 

presenta i berättelsen. Det här måste dock tas med försiktighet som jag skrev om i 

metodkapitlet. Jag vet inte hur de valde ut vad de ville skriva om och hur mycket och att 

det kanske var taktiskt att skriva om spelningarna eftersom det är något fansen kan 

relatera till lätt i och med att en del säkert ha varit på någon spelningen, med tanke på 

hur många spelningar och turnéer Mötley Crüe har genomfört fram tills boken 

publicerades. På andra sidan kan beskrivningarna av spelningar och turnéer och fester 

visa på att detta var bland det viktigaste för den personen som skrev om dem.  

Föregående avsnitt började jag med att berätta att spelningarna är viktiga speciellt när 

det finns olösta bråk. Nu vill jag titta lite närmare på detta eftersom sambandet inte är 

jätteenkelt att förstå. Medlem 1 berättade då om spelningar som motivationskälla, 

speciellt de spelningar som går bra. Under spelningen kan bandmedlemmarna prata med 

varandra och spexa, vilket ofta leder till bra stämningen, men hen sa att det beror 

mycket på publiken hur stämningen blir. Går en spelning bra visar detta för bandet att 

de har gjort ett bra jobb och är duktiga på vad de gör, även om det finns konflikter och 

inte allting är jättebra och helt underbart inom bandet.  

Sådant visar för bandet att samspelet mellan de fungerar, samtidigt som gemenskapen 

stärks genom publikens bekräftelse och den bekräftelsen som bandet kan ge till 

varandra. Samma sak gäller Mötley Crüe, dock kan det när spelningarna fungerar trots 

drogmissbruk och alkohol vara så att även detta stärks. Mötley Crüe fungerade på scen 

trots detta och det fanns ingen anledning att sluta. Samtidigt ledde missbruket till 

förödande händelser vilket kan läsas om i The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 2006). 

Nikki Sixxs heroinmissbruk ledde till att han var död i två minuter och många fler 

händelser som har till exempel med att hamna bland sopor att göra. Som tidigare nämnt 

har Vince Neil varit inblandad i en rattfylla där en kompis dog (ibid.). Detta ledde till en 
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kris och eftersom han var skyldig då var det lätt för de andra att skylla på honom även år 

senare även om olyckan hade kunnat hända dem också. På så sätt drog sig den 

personliga krisen sakta men säkert genom bandet. 

För att komma tillbaka till spelningarna så hade Mötley Crüe en turné efter Vince Neils 

olycka då han körde rattfull, och innan hans avsked. Under turnén var de för första 

gången inte fulla och det var inga fester. I boken The Dirt (Mötley Crüe & Strauss 

2006) beskrivs bandet som maskiner och att de eftersom de fungerade som sådana också 

behandlades så. De var duktiga och kom på allt möjligt att göra. Problemet var att 

spelningarna var tät inpå varandra och eftersom det gick bra blev det allt fler. När de 

bokades tänktes det inte på behov av Mötley Crüe. De blev ledda av andra som inte 

tänkte på vad de höga förväntningarna och krav skulle innebära. När bandet var stökigt 

visste alla att de skulle göra som de gör och detta planerades. Nu var bandet bara där för 

att spela musik och det var det enda som planerades (ibid.). Att de hade liv utanför 

bandet tänktes antagligen inte på speciellt mycket och genom att vara mindre stökiga 

hade de ju också kunnat ha mer seriösa liv och familj. Sammanhållningen och även den 

fysiska närheten kan vara jobbiga att arbeta med och att arbeta hela tiden och behöva 

vara i samma roll hela tiden under flera månaders tid kan vara svårt.  

Hur viktiga spelningar är för bandet visar exemplet Kiss. I början när under mitten av 

1970-talet hade de nästan inga pengar och de pengar de hade investerade de i att låta det 

se ut som de hade pengar. De åkte till spelningar med en limousin och offrade mycket 

annat. Kiss var vid den tiden långt hemifrån och hemlängtan, med tanke på hur dåligt de 

levde när de inte var hemma och hur de inte kunde uppfylla sina behov, var stor 

(Linnaeus 2013). Detta visar på att band kan ställa sina behov (i det här fallet mat och 

ett bra boende) undan för att kunna driva sin karriär framåt. Det är lätt att olika 

uppfattningar om vilket behov som är viktigare i det här fallet uppstår: Verkar det som 

bandet tjänar mycket pengar kanske någon vill boka dem och ger ett rätt högt pris, 

eftersom det verkade som de var dyra med tanke på limousinen. Har de ingen mat och 

sömn så och därmed ingen energi kan spelningen blir dålig och ingen är intresserad av 

bandet överhuvudtaget.  

Spelningar kan alltså både vara bekräftande, men samtidigt också jobbiga speciellt om 

det är många spelningar tät inpå varandra som på en turné. Att ändra krav och 

förväntningar är bra när de anpassas till bandet i fråga. Hade Mötley Crüe fått Whiskey 

in i logen på en turné där alla skulle vara nyktra, hade det inte heller haft så bra effekt. 
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Det är alltså bra med anpassning, men att ett band ska spela så mycket som möjligt bara 

för att de för en gångs skull är fysiskt kapabla till det är en liten överdrift.  

Förväntningar och kraven under en turné kan just på grund av tätheten också lätt bli för 

många. Att de inte kan uppfyllas snabb eller att de är svåra att uppfylla på flygplan eller 

en turnébuss är inte alltid lätt att komma ihåg. Förväntningarna utgör ju rollen och när 

de alltså inte uppfylls under en turné kan gruppdynamiken störas. Att hantera en 

konflikt sedan är dessutom en utmaning. Bara enkla hanteringsmöjligheter som att gå 

iväg för att lugna ner sig är svåra att använda.  



  
 

54 

5 Slutsats 

I sista kapitlet drar jag slutsatser utifrån tidigare kapitel och svarar därmed också på 

frågeställningarna och syftet. Frågeställningarna är följande: Hur kan konflikter inom 

band undvikas och hanteras? Och dessutom: Hur kan det resultat som studien 

genererar appliceras på organisationer? 

Ett band är ingenting som är stadigt, det sker förändringar inom bandet och med bandet. 

Bandet är dessutom inte en faststående sak, utan det finns individer i bandet som är del 

av det och som formar det. Eftersom det finns flera individer finns det också olika roller 

i ett band som beror på varandras roller. En roll är uppbyggd på förväntningar och krav 

och att veta vad de förväntningar och krav från de andra i bandet, som ska kompletteras 

är, hjälper en person att uppfylla dem. När någon inte kan uppfylla krav och 

förväntningar uppstår det irritation. För att kunna göra detta måste personen dock veta 

vad de kraven och förväntningar är. Vissa kan vara självklara för den ena, men inte för 

den andra. Vissa förändras över tid och detta måste klargöras annars kan irritationen 

som uppstår, leda till konflikter.  

Ett första steg kan alltså vara att prata med varandra. Det är viktigt att veta vad som 

händer i andras liv, för då kan det vara lättare att anpassa sina egna förväntningar och 

krav på en person, men också för att själv förstår att de andra kanske ändrar sina krav 

och förväntningar mot en själv. Detta spelar stor roll eftersom alla andras roller blir 

påverkade eftersom alla kompletterar alla inom bandet. Det är alltså också viktigt att 

veta på vilket sätt kompletteringen händer. Vem är vem och vad bidrar den personen 

med? Vad kan jag som ingen annan kan? Vad tycker de andra jag är bra på och borde 

göra mycket av? 

Genom att gemensamt prata om rollerna även saker med roller som känns självklara. Ett 

exempel kan vara om någon behöver äta varannan timme för att blodsockret annars 

sjunker farligt lågt, vilket kan medföra irritation och mindre förståelse samt tålamod för 

de andra i bandet. Det är självklart för de flesta att mat är viktig, men det kanske inte 

känns viktigt att utreda matvanor för var och en. Men, när någon är väldigt speciell och 

har speciella behov angående sådant som är så grundläggande som mat kan det vara bra 

att nämna det när det handlar om att utreda de olika rollerna och de med dem 

förknippade förväntningarna och kraven.  
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När ett band pratar om rolluppdelningen som finns inom bandet och även vad man själv 

vill göra och har för förväntningar, kan även frågan om en ledare diskuteras av 

bandmedlemmarna. Det framkommer vad vissa personer vill ta ansvar för och vad 

någon känner sig duktig på. Det kan på så sätt utses ledare för olika områden om bandet 

känner ett behov av att ha någon som har sista ordet. Förväntningarna kan alltså vara 

förknippade med uppfyllandet av olika behov som kan vara bandets, såväl som  

individens. Det är bra som tidigare nämnt, att kartlägga de behoven som alla har, även 

de mest grundläggande för att sedan har en grund att bygga olika krav och förväntningar 

på som ska vara där för att leda vägen till tillfredsställelse av behoven. 

Men, för att överhuvudtaget kunna diskutera allt det där är det bra att lära sig just om 

förväntningar, krav och behov. Det kan finnas olika uppfattningar och det är alltid bra 

att även använda de begrepp och tydliggöra att det handlar om att utreda de olika 

förväntningar, kraven och behoven. Det gäller att få fram allas olika föreställningar om 

bandet och att ena dem, i den situationen borde det vara ointressant att bli provocerad av 

vad andra tycker även om detta inte stämmer överens med ens egna föreställningar och 

värderingar. Detta eftersom just målet med bandet och för bandet ska förtydligas genom 

att enas om krav och förväntningar och hur därmed de olika uppgifter som behövs för 

att nå upp till målen, ska fördelas. Förutom målen är även symbolerna viktiga att utreda 

för att få fram gemenskap. Målen och symboler kan ligga nära varandra. Ett mål blir att 

göra musik tillsammans och symbol är musik. Symboler är det gemensamma intresset 

och måste därför också finnas där tydligt, vilket också kan ske genom kommunikation.  

Det gäller inte bara att använda begreppen i en sådan situation, utan det kan vara bra 

med tydlighet i allmänhet när det gäller samarbete. Det är en rätt så stor skillnad på: Nä, 

jag vill inte göra det här, när kan vi gå hem? och någonting i stilen med: Jag börjar bli 

trött, ska vi fortsätta länge till eller känner ni samma sak? 

Allt detta ska leda till mer förståelse för de andra i bandet och till mer empati. När ett 

medlem i ett band själv förstår vad den egna rollen är ökar förståelsen för varför de 

andra reagerar som de gör och ibland blir irriterade när någonting inte fungerar. 

Samtidigt kan det blir lättare att säga till när ett bandmedlem någon gång inte kan uppnå 

till kraven, just för att den personen är medveten om att dem finns. Förståelsen kan 

dessutom öka tålamodet.  
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Genom att utreda rollerna och allting som förknippas med dem samt att förstå hur de 

kompletterar varandra och därmed utveckla förståelse för varandra kan det råda 

medvetenhet om det som är grunden för bandet och med den medvetenhet är det också 

lätt att upptäcka förändringar. Även att veta hur en person har formats hjälper att förstå 

personen och hur hen fungerar.  

Den nya kunskapen som finns genom att vara mer medveten om bandet och alla 

individer inom bandet leder då också till bättre gemenskap som kan visas upp mot de 

som finns i bandets omgivning, såsom intressenterna. De kan därmed inte lika lätt dra 

nytta av oenigheter och konflikter i bandet eftersom bandet vet vad som händer och har 

förståelse för varför saker händer. Denna förståelsen om bandet finns inte i lika lång 

utsträckning hos intressenterna eftersom de inte ingår i gemenskapen som bandet har, 

vilket ger bandet en fördel och anledning till att ta hand om gemenskapen som främjar 

samspel och samarbete samt sammanhållningen. Detta visar att bandet är starkt och på 

så sätt kan bandet blir intressant för intressenterna. Ett starkt band är stark konkurrens 

och kan bli intressant för ett skivbolag eftersom bandet visar att de kan samarbeta och 

lösa sina konflikter eftersom de vet vad de beror på.  

Även i en organisation kan det vara bra att vara tydlig och att vara medveten om vad 

alla gör och hur de behöver varandra. Det kan vara viktigt att vara medveten om roller i 

organisationer och vad var och en bidrar till helheten. För en ledare som ska dela upp 

arbetsuppgifter kan det vara bra att veta vad det finns för förväntningar. Att det ska vara 

rättvist uppdelat bland följarna som kan utföra samma slags uppgifter måste inte vara 

självklart. Ledaren kanske tänker i stället att alla ska få göra det de är bäst på, även om 

vissa får jobba mer och andra mindre. Även att en ledare ska hantera eller lösa 

konflikter mellan följare behöver inte vara självklart för ledaren. Följarna förväntar sig 

att ledaren hjälper dem med detta och väntar på att detta sker, samtidigt som ledaren blir 

irriterad över att följarna inte kan jobba ordentligt för att de håller på att bråka. Det finns 

många individuella anledningar varför en ledare behöver veta vad följarna ställer för 

krav och har för förväntningar, helt enkelt för att minska risken för missförstånd och 

irritation, som kan leda till konflikter. Samma sak gäller för följarna: hade de vetat att 

ledaren inte anser att hen behöver hantera deras konflikter, hade de mycket tidigare 

kunnat ta hand om hanteringen själv.  

Det gäller alltså även här att utreda varandras roller. Vet någon vad de andra tycker att 

den personen faktiskt kan åstadkomma är detta ju någonting positivt. Samtidigt som det 
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antagligen inte är det mest positiva att ta kaffet som kollegan tar med åt en varje morgon 

som självklart och att den förväntningen måste tänkas över. Det gäller att klargöra 

varandras uppgifter i förhållandet till varandra och inte bara i förhållandet till ledningen. 

Hur kan vi komplettera varandra och hjälpa varandra i stället för att göra exakt samma 

sak eller till och med motarbeta varandra, är en fråga som är viktig att fundera över i det 

här sammanhanget. 

När det kommer till kartläggning av olika roller får det inte glömmas att en grupp utgörs 

av någon slags mål. Det kan finnas officiella mål som kanske till och med domineras av 

olika siffror och som säger någonting till ledningen, men inte speciellt mycket till 

följarna. De målen är ju grunden till organisationen och därmed också till olika 

uppgifter samt förväntningar och krav. Målen behöver alltså kartläggas och inte bara de 

officiella målen, det kan ju också finnas mål som handlar om att vara trevlig mot 

varandra och att ha ett bra arbetsklimat. Även mål som anses som självklara eller icke-

officiella är bra att vara medveten om för att kunna utforma uppgifterna som leder till 

att nå målen.  

Något som också kan leda till konflikter är droger och annat som förändrar 

personligheter och uppfattningsförmågan. De måste inte leda till konflikter, men de gör 

det mycket enklare att hamna i en konflikt med tanke på att medvetenhet om allt möjligt 

förändras och därmed även om förväntningar och annat. 

Även organisationer har en gemenskap eller borde eftersträva att ha en, för att det gör 

även de starkare. Har alla något gemensamt finns det ett syfte med att vara med i 

organisationen. Utan syfte kan det vara svårt att se någon mening med att hålla 

organisationen vid liv, vilket också innebär att hantering av konflikter är överflödig. Det 

finns ingen anledning till att bråka, men samtidigt kämpa för något som man inte är 

intresserad av och som inte har något syfte. Gemenskapen utgörs som tidigare nämnt av 

någon symbol, något alla har gemensamt. I ett band kan det som sagt vara musik och att 

göra musik tillsammans, i en organisation kan det också vara att framställa en produkt. 

Problemet är bara att inte alla som ingår i organisationen ser en mening med att 

framställa produkten, utan de går dit för att ha ett jobb. Detta är en sak som kan vara en 

symbol: att ha ett jobb. Det behöver dock inte vara det enda, eftersom det är ett väldigt 

svagt symbol. Så fort någon inom organisationen hotar en persons jobb, det kan vara 

ledningen genom att skära ner eller någon annan som gör att det blir svårt att utöva sina 

uppgifter, kan det uppstå konflikter och göra så att gemenskapen hotas. I vissa fall kan 
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det alltså vara bra att fundera över vad som utgör gemenskapen på ett jobb och hur stark 

organisationen blir av detta. Gemenskapen kan också vara något som ledningen störs 

lite av, men alla andra enas kring detta. Ett exempel kan vara fikapauser som är allt för 

långa och där det pratas om för mycket privata problem. I sådana fall gäller det att se 

hur detta kan användas för organisationen på ett positivt sätt och om det kanske redan 

finns en indirekt positiv inverkan på organisationen. Genom att prata mycket på 

fikarasten bearbetas det problem och det går bättre att jobba sen eftersom det känns lite 

lättare. Eller så pratar personerna i organisationen inte lika mycket under själva 

arbetstiden. Att använda fikarasten till något positivt skulle fungera genom att hantera 

konflikter under tiden. Dessutom kan det komma fram olika saker om en person som 

underlättar att förstå hur den personen har formats och därmed också att förstå hur 

personen fungerar och varför.  

Inom organisationen är det alltså också viktigt att veta hur grupper fungerar och hur 

individerna inom gruppen fungerar. Att förstå vad begrepp som krav, förväntningar och 

behov innebär och hur de andra inom gruppen ser dem, hjälper att förstå hur de andra 

som ska komplettera en själv fungerar. På så sätt går det alltså att kartlägga vad som är 

viktigt för olika personer och efter att kommunikationen kring detta har ägt rum kan alla 

börja att göra sina uppgifter som nu är lättare att förstå. Dessutom blir det enklare att 

förstå när någon annan blir provocerad av någonting, men även när en person själv 

känner sig provocerad.  

Problemet som återstår är att konflikter uppstår alltid även om alla i ett band eller en 

organisation är medvetna om vad som händer samt varför och dessutom har mer 

förståelse för varandra och vilka roller de har. Dock kan förståelsen hjälpa när det gäller 

att hantera konflikter. Förståelsen är ingen garanti för att det inte ska uppstå konflikter, 

men att förstå hur någon fungerar kan hjälpa att inte göra personen ännu mer upprörd. 

Även att förstå de andras förväntningar och sina egna kan innebära mer förståelse för 

varför konflikten har uppstått. När den har uppstått är det dessutom bra att komma ihåg 

att konflikter inte alltid går att lösa, men att det går att leva med dem så länge de 

inblandade kan hantera dem. 

Detta betyder också att konflikthanteringen måste anpassas till situationen och det gäller 

båda band och organisationer. För ett band fungerar det inte att diskutera i timmar om 

konflikten när de ska ha en spelning 30 minuter senare. Då gäller det inte att lösa 

problemet, även om detta är möjligt, eller att hitta ett sätt att hantera konflikten 
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långsiktigt, utan det viktigaste är att hitta en lösning till exempel i form av en 

kompromiss, som kanske ingen är nöjd med, men alla kan leva med, fram tills den 

tidpunkten då konflikten kan utredas mer och för en längre period. I en organisation kan 

det uppstå konflikter där ledningen också måste frågas och där de också spelar en stor 

roll, men de är inte på plats. Under den tiden måste alltså de andra inom organisationen 

kommer fram till en kompromiss så att verksamheten kan fortsätta fram tills ledningen 

kommer och hela problemet kan hanteras. Det gäller alltså att alltid vara medveten om 

situationen. När någon precis har gått igenom en personlig kris och gör många fel som 

leder till konflikter kan det vara bra att ge personen personlig hjälp och att inte göra 

livet ännu svårare för hen så att personen kan bidra med något till organisationen.  

Ett sätt att hantera en konflikt är med hjälp av en medlare. Den personen får gärna vara 

lika insatt i bandet eller organisationen som alla andra. Personen får alltså vara någon 

inom gruppen eller någon som står gruppen nära, att stå gruppen nära kan vara en ledare 

som inte ingår i själva gruppen som har en konflikt. Grupper kan det finnas olika inom 

en organisation och det är individuellt från organisation till organisation hur det ser ut 

med informella och formella grupper inom den. Det är från fördel om medlaren har 

samma förståelse för gruppen som gruppen själv har och som jag har skrivit om 

tidigare. Detta eftersom det blir enklare att förstå konflikten och allas roller inom den. 

Detta innebär också att medlaren inte måste vara neutral, vilket inte ens är möjligt till 

100 procent, utan att det är viktigare att kunna se konflikten ur olika synvinklar och vara 

omnipartisk. Medlaren måste inte heller vara samma person vid varje konflikt, vilket är 

svårt att åstadkomma när medlaren ingår i gruppen, eftersom hen själv kan bli inblandad 

i en konflikt någon gång. Därför kan det vara mer aktuellt att definiera vad en medlare i 

ens grupp ska göra och hur hen ska förhålla sig till konflikten, vilket gör det enklare att 

ha olika medlare vid olika konflikter.  

Det som är det viktigaste att tänka på är att alla kompletterar varandra i en grupp, alltså 

behöver alla varandra. Ha någonting gemensamt och gör detta till något positivt. Var 

medveten om varför du ingår i en grupp och vart du leder gruppen samt vart gruppen 

leder dig och vad ni åstadkommer tillsammans. 

Och till sist: Konflikter uppstår alltid, se det som något positivt som kan leda gruppen 

till nya insikter och idéer samt till bättre sammanhållning. En diskussion om en konflikt 

kan innebära nytt material som ingen hade kommit på utan konflikten. Lär dig av 

konflikter och se potential i dem, då blir det mycket roligare att hantera dem också. 
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6 Vidare forskning & forskningskritik 

I det här kapitlet kommer det ges förslag på vidare forskning om ämnet, vilket också 

innebär en del kritik av den här uppsatsen. 

Det finns många områden i den här uppsatsen som det går att fördjupa sig i. Många 

delar av teorikapitlet skulle kunna behandlas i en enskild uppsats med hjälp av empiri 

om olika band. Det vill säga att det går att skriva en uppsats bara om gruppdynamiken i 

olika band. Även olika roller i samband med identitet inom band kan undersökas 

mycket mer ingående, eftersom rolluppdelning och komplettering är någonting som 

utgör olika grupper. Även här skulle det kunna funderas över hur mycket det går att 

jämföra band med organisationer. En annan möjlighet skulle kunna vara att undersöka 

hur band och en särskild organisationsstruktur liknar varandra. Detta för att få ett ännu 

mer begränsat uppsatsämne. Dessutom finns det möjlighet att utöka uppsatsen genom 

att också forska om skillnaderna som finns mellan band och organisationer. Detta är 

något som jag inte har tänkt så mycket på under uppsatsskrivandet. Även skillnader i 

konflikternas typ är någonting som inte tas upp lika mycket som jag kunde ha gjort. 

Gällande företag som organisation är antagligen ekonomiska konflikter den 

dominerande gruppen konflikter. Inom band däremot kan det mycket väl vara 

konflikterna jag beskrev, men även konflikter som bara handlar om själva skapandet. 

Nu, efteråt, skulle jag kunna säga att jag hade velat fördjupa mig mer i konflikter som 

till största del handlar om själva skapandet och mindre i relationskonflikter. Dock tror 

jag att alla slags konflikter inom band hänger ihop.  

Innan en studie om band är det dock viktigt att tänka på hur känsliga vissa ämnen kan 

vara. Därmed är inte alla beredda att ta steget och bli intervjuade vilket ställer till med 

problem när det gäller insamling av empirin. Det behövs tid att bygga upp förtroende 

som kan leda till att få intervjuer med band och det är just intervjuer som det behövs fler 

av för att kunna göra en mer djupgående studie om band. Detta gör det svårt att skriva 

om ämnet under den tiden som en C-uppsats ska skrivas och känsligheten bidrar alltså 

till att författaren behöver lite tur, men även gott om tid. Detta gäller även för läsning av 

böcker om de ska komplettera primärkällorna, eftersom det även tar ett bra tag att hitta, 

men speciellt att läsa, lämpliga böcker. 
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IV 

Bilagor 

Notiser inför personliga intervjun: 

Berätta lite om bandet. Början? 

Vad är din roll? 

Rollfördelning 

Förändringar 

Konflikt och kris 

Tecken på konflikter 

Hantering av konflikter 

Identitet 

Hur gör ni när någon inte mår bra? 

Har ni varit med om att en kris leder till en konflikt eller åt andra hållet? 

Vad betyder bandet för dig? 

Hur identifierar du dig med bandet? 

Hur har bandet förändrats under tiden och speciellt under kriser? Skillnader innan under 

och efter konflikt/kris? 

Hur har ni hanterat konflikter? 

På vilket sätt påverkas identiteten av konflikter i bandet? 

  



  
 

V 

Frågor, mejl: 

Vilken roll spelar du i bandet och hur ser relationerna till de andra ut? 

Vad betyder bandet för dig? 

Vad har de andra bandmedlemmar för roller enligt dig? 

Berätta lite om gruppdynamiken och konflikter inom bandet! 

Vad inom bandet skulle du vilja ändra på och varför? 


