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Sammanfattning 
Denna uppsats avser att kartlägga rollskapande och ledarskap inom mindre musikgrupper. 
Dessa gruppers gruppdynamik grundar sig inom det informella, där medlemmarnas roller 
stadgas genom interaktion och inte genom formella ramverk. Då modern ledarskapsforskning 
anser att denna typ av normativt ledarskap är eftertraktat inom arbetslivet så finns ett 
forskningsintresse kopplat till ledarskapet inom dessa grupper. Datainsamlingen för uppsatsen 
utgörs av nio semi-strukturerade intervjuer av medlemmar inom bland annat rock-, pop-, jazz- 
och punkband som behandlade respondenternas upplevelser av ledarskap, rollskapande och de 
grupprocesser de upplevde inom sina respektive musikgrupper. Genom användandet av 
grounded theory kunde huvudkategorin Det musikaliska ledarskapet finnas, vilket även utgör 
uppsatsens teoretiska ambition och ramverk. Inom det musikaliska ledarskapet fanns 
underkategorierna: Den musikaliska gruppen, Demokratins dualitet och Det informella 
ledarskapet. Dessa underkategorier påverkar varandra och presenterar tillsammans en helhet 
kopplat till det informella ledarskapet inom dessa musikgrupper. Teorin avser att belysa 
aspekter av informellt ledarskap som sedan kan användas för fortsatt ledarskapsforskning. Trots 
uppsatsen specifika forskningsområde av musikgrupper så avses den utvunna teorin vara 
tillämpbar inom flertalet andra kontexter, både informella som formella.  

Nyckelord: informella grupper, ledarskap, musikgrupper, informellt ledarskap, rollskapande, 
band, grundad teori, mindre grupper 
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1.0 Inledning 
Det kan sägas att ett samhälle består av olika grupperingar som trots olikheter och skillnader 
utgör en gemenskap, men det kan även sägas att dessa grupperingar i sin tur utgörs av ett internt 
samhälle som gruppens medlemmar upplever och agerar utifrån. Gemensamma mål, normer 
och antaganden skapas på liknande sätt inom ett samhälle som inom en mindre grupp genom 
mer eller mindre gemenskapliga metoder. Ledarskapet och rollskapandet inom dessa olika 
grupperingar kan vara tillsatta eller bestämda, men de kan även växa fram inom gruppen utifrån 
dess karaktär och utformning. Liksom inom ett samhälle så förändras gruppens medlemmars 
uppfattningar av ledarskapet utifrån hur det uppkommer inom gruppen. Ifall ledarskapet är 
ditsatt av en extern tillfällighet eller har fått växa fram i gruppen genom en naturlig eller 
demokratisk väg så påverkas gruppens medlemmars upplevelser av ledarskapet. Formellt 
rollskapande och ledarskap utgör en norm inom dagens arbetsliv, men inom ett samhällssystem 
så skulle denna form av formell hierarki klassas som en diktatur. Ett formellt chefskap utgör 
även en kärna och innebär en nödvändighet för en organisation men samtidigt så förespråkas 
ett normbaserat och informellt ledarskap inom det moderna arbetslivet (Tengblad, 2000). Denna 
något paradoxala dualism innebär problem för den moderna ledaren, där den informella 
ledartypen är eftertraktad men sällan ges rum för.  

Informella grupperingar kan definieras som grupper vilka innehar gemensamma beteende-
mönster, liknande värderingar och normer och samtidigt agerar utan formella riktlinjer 
(Caldwell, 1956). Även om gruppen agerar utanför ett formellt ramverk så saknar inte gruppen 
regler eller mål kopplade till sin utformning, utan snarare så skapas dessa regler och mål 
tillsammans inom gruppen. Informella grupper kan se ut på ett oändligt antal olika sätt och 
agerar oftast utanför arbetslivet (Caldwell, 1956; Fiellin, 1962; Hussein, 1989). Informella 
grupper kan skapas inom en formell kontext, men dessa grupper kan fortfarande agera utifrån 
den hierarki som utspelar sig inom den formella arbetsplatsen (Fiellin, 1962). Informella 
grupper finns överallt och studiegrupper, korpenlag, bokcirklar, ensembler och 
intresseföreningar utgör bara en liten del av de exempel som informella grupper utgörs av. Trots 
detta så finns det en viss avsaknad av forskning som görs på dessa grupper, möjligen på grund 
av hur dessa grupper skiljer sig från arbetslivet. Samtidigt så anses ett formellt chefskap vara 
omodernt och ineffektivt inom dagens arbetsliv, medan ett normativt ledarskap där en ledare 
behöver växa fram inom gruppen anses både vara modernt och nyttigt för gruppen (Tengblad, 
2000). Dessa attraktiva ledarattribut är de attribut som även går att koppla till det informella 
ledarskapet (Hussein, 1989; Barnes et al., 2013), på så vis skapas forskningsbelägg för att 
undersöka dessa informella grupperingar och samtidigt relatera detta till chefskap inom 
formella kontexter.  

Denna uppsats behandlar mindre musikgrupper som arbetar mot ett gemensamt mål. Detta 
innebär mer eller mindre etablerade musikgrupper som omges av en informell anda där 
gruppens medlemmar tillsammans skapar sig sina roller, normer och mål. Uppsatsens 
respondenter utgörs av musiker som musicerar inom mindre ensembler och som inte alltid 
livnär sig på sitt musicerande. Detta urval innebär musiker som spelar inom flertalet olika 
genres och band, bland annat rock-, pop-, jazz-, deathmetal- eller punkband. Urvalet utgörs 
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även av musiker inom orkestrar och körer. Avsikten är att undersöka gruppmedlemmarnas 
upplevelser av ledarskapet inom bandet, vilka ledarroller som skapas inom gruppen och även 
skapa förståelse kring vad som innebär ett effektivt ledarskap inom kontexten av musicerande 
inom band. Genom denna urvalsskara så avser uppsatsen att kartlägga informella gruppers 
rollskapande och upplevda ledarskap och på så vis skapa möjligheter till jämförelse och 
problematisering av det formella ledarskapet som utspelar sig i en klassisk arbetsmiljö. För att 
kartlägga detta informella ledarskap och rollskapande så kommer denna uppsats att använda sig 
av en kvalitativ forskningsmetod genom en variation av grounded theory för att kunna utvinna 
en teori om de grupper som undersöks. Datainsamlingen består främst av intervjuer, men även 
andra datainsamlingsmetoder som faller överens med grounded theory som metod kommer att 
utnyttjas.  

1.1 Problematisering 
Det problemområde som uppsatsen avser att behandla utgörs av de problem som kan kopplas 
till gruppdynamik, rollskapande och ledarskap inom mindre grupper. Informella aspekter av 
ledarskap avses behandlas utförligt och även ledarskap inom musikgrupper utgör ett 
problemområde som uppsatsen avser att behandla. Ledarskap utgör ett stort område som förlitar 
sig på utvecklande av teorier och kunskap för att inom organisationer utveckla effektiva ledare 
som gynnar organisationen. De problem som uppkommer kopplat till att skapa gynnsamma 
förutsättning för en grupp som agerar mot utsatta mål blir relevanta för detta forskningsområde. 
Dessa problem kopplat till gruppdynamik och ledarskap går att koppla till de informella grupper 
av musiker som spelar tillsammans inom mindre ensembler. Utöver att kunna träffas, umgås 
och arbeta mot gemensamma mål så måste gruppen även agera tillsammans på flera olika 
estetiska plan för att kunna undvika konflikter och samtidigt föra gruppen framåt i sitt skapande. 
Unikt för denna grupp är de estetiska konflikter som kan uppkomma, till exempel utifrån 
låtskrivande och arrangemang. Flertalet frågor uppkommer kopplat till ledarskapet inom dessa 
grupper: När inga formella roller är utsatta, vilka ledarnormer kommer i såna fall visa sig inom 
gruppen? Finns en enväldig ledare, eller görs valen tillsammans inom gruppen i form av ett 
delat ledarskap? Vad får dessa medlemmar till att ta en ledarroll och hur upprätthålls och 
uppfattas denna roll av gruppmedlemmarna? Dessa frågor utgör klara frågeställningar men även 
intressanta problematiseringar för forskningsområdet som denna uppsats avser att klargöra.  

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte var att kartlägga och undersöka rollskapande och ledarskap inom musikaliska 
ensembler, så som orkestrar, rock-, pop- eller jazzband.  

2.0 Bakgrund 
Under denna rubrik så kommer tidigare forskning sammanfattas kopplat till tre olika aspekter: 
2.1 Informella grupper, 2.2 Grupprocesser och rollskapande och 2.3 Det moderna ledarskapet. 
Under dessa tre rubriker så kommer forskning gjord på mindre grupper att sammanfattas och 
kopplas till området. Under rubriken 2.1 Informella grupper så kommer definitioner av 
informella grupper lyftas samtidigt som en historisk aspekt av ämnet presenteras. Rubriken 2.2. 
Gruppdynamik och rollskapande presenterar tidigare forskning gjord på mindre grupper som 
behandlar rollskapande inom dessa grupper. Under rubriken 2.3 Det moderna ledarskapet 
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presenteras ledarskapsteorier som är noterbara i den moderna ledarskapsforskningen. Under 
samtliga rubriker så har fokus legat på forskning gjord på mindre och främst informella grupper. 
Även forskning utförd på musiker och musikaliska ensembler har prioriterats. Slutligen så 
sammanfattas bakgrunden under rubriken 2.4 Sammanfattning av tidigare forskning. 

2.1 Informella grupper 
Informella grupper kan finnas inom flertalet olika kontexter, både inom organisationer och 
vardagliga situationer. Caldwell (1956) definierar informella grupper som en samling av 
individer som tillsammans innehar gemensamma mönster för interaktion, kommunikation, 
sociala attribut och värderingar. En informell grupp blir något som Caldwell (1956) anser blir 
synonymt med en ”naturlig grupp”, då dessa grupper är så pass universella och uppstår 
naturligt i alla typer av miljöer och situationer. I kontrast så beskriver Caldwell (1956) 
interaktionen inom formella grupper som planerade och rationella, som samtidigt är styrda av 
reglering och direktiv från ett organisations perspektiv (Caldwell, 1956). Trots dessa skildringar 
av dessa två olika typer av grupper så kan fortfarande informella grupper finnas inom formella 
situationer och organisationer. Fiellin (1962) menar att informella grupper utgör det 
huvudsakliga socialiseringen inom formella organisationer och det är även inom dessa grupper 
som organisationens medlemmar lär sig de rådande institutionella normer och förväntningar. 
Utifrån gemensamma värderingar, normer och mönster som finns inom informella grupper så 
kan de formella strukturer och de val som görs inom organisationen påverkas. Således så har 
de informella grupper fortfarande en påverkan inom formella kontexter, trots grupperingens 
något vardagliga och lösa struktur (Fiellin, 1962).  

Utifrån Hussein (1989) kan det som karaktäriserar informella gruppers ledarskap och 
utformning definieras. Han beskriver en informell grupp som en avbildning av samhället, där 
normer, regler och mål skapas gemensamt inom gruppen, vilket liknar Caldwells (1956) 
definition. Dessa gemensamma värderingar skapas genom social interaktion inom den 
informella gruppen, vilket är viktiga både för skapandet och upprätthållandet av gruppen. Detta 
kan innebära en stor skillnad mellan informella och formella typer av grupperingar, där den 
formella gruppen kan ha tillgång till vissa gemensamma värderingar genom de formella 
aspekter som gruppen redan befinner sig i. Alltså har den sociala interaktionen inte lika stor 
betydelse för en formell grupp för att kunna skapa dessa gemensamma mål och värderingar. 
Enligt Hussein (1989) så utgörs en stor skillnad mellan informella och formella grupper av hur 
ledare väljs för gruppen. En formell ledare blir oftast tillsatt inom en grupp som ledare och 
således blir ledarrollen en tilldelad och bestämd roll för gruppen som omges av en hierarkisk 
karaktär. Inom en informell grupp så väljs ledaren indirekt fram genom den sociala 
interaktionen som gruppen erfar. Detta anser Hussein (1989) utgör en viktig del inom det 
informella rollskapandet, där den sociala interaktionen är karaktäriserande både för hur gruppen 
skapar gemensamma mål och värdering samt de roller som gruppen formar (Hussein, 1989).  

Utifrån forskning gjord på musikaliska ensembler kan informella grupper skapa effektiva 
ledarskapsstrukturer som liknar de resultat som formella grupperingar påvisar. I en kvalitativ 
studie utförd av Beau (2016) så undersöks de ledarskapsroller som skapas inom en dirigentlös 
orkester. Detta innebär att grupper saknar en från början klar ledarfigur som har en formell 
ledarroll. Denna orkester var verksam i Paris och hade mellan 15-75 medlemmar beroende på 
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vad för föreställning eller konsert som orkestern deltog i. Datainsamlingen utgjordes av 17 
semi-strukturerade intervjuer av de musiker som var verksamma inom orkestern. Beau (2016) 
poängterar genom sin studie att organisationer, trots sin komplexa karaktär, inte alltid är 
behövande av en ledarcentrerad modell för att kunna uppnå positiva resultat. Hon fann även 
genom sin studie att trots avsaknaden av en formell ledarroll så skapade gruppen sina egna 
ledare, där vissa individer tog en roll som ledare medan andra tog en roll som följare. Oftast så 
togs ledarrollen av solisters, vars estetiska spelande och kroppsspråk skapade en gemensam 
förståelse över hur stycket skulle spelas, men då solisten inte har någon klar ledarroll så kunde 
orkesterns medlemmar även leda solisten genom sitt egna estetiska spelande. Således så anser 
Beau (2016) att ledarskapet inom en dirigentlös orkester skapas tillsammans inom gruppen, 
utan en ledarcentrerad modell (Beau, 2016).  

Atik (1994) utförde en liknande studie genom att utföra öppna intervjuer med 19 musiker och 
11 konduktörer som främst var verksamma inom tre olika orkestrar. Dessa orkestrar hade alltså 
en klar ledargestalt i form av konduktör och således utgjordes dessa orkestrar, till skillnad från 
den dirigentlösa orkestern i Beaus (2016) studie, av en ledarcentrerad modell med en typ av 
formell ledare. Trots dessa organisatoriska skillnader mellan dessa typer av orkestrar så 
skapades fortfarande liknande roller inom gruppen som Beau (2016) presenterat i sin forskning 
på en konduktörslös orkester. Atik (1994) presenterar även han klara roller av ledare och följare 
inom orkestrarna, där de som följer måste avsätta sig sina egna behov för att låta sig bli ledda. 
Den formella ledargestalten i form av en konduktör utgjorde en klar form av ledare, men även 
solister intog ledarroller inom orkestrarna utifrån den roll solisten har inom framträdandet. Till 
skillnad från hur dessa ledarroller stadgades i Beaus (2016) studie så stadgas dessa roller snarare 
genom de hierarkiska strukturerna inom organisationen snarare än de estetiska uttryck som 
musikerna uttrycker.  

Atik (1994) poängterar dock att trots konduktören på utsidan höga uppsyn och ledande roll så 
behöver hen fortfarande arbeta hårt för att vinna sin rätt för att få stå på podiet och konduktera. 
Detta blir extra tydligt när en gästkonduktör på en begränsad tid behöver övertyga musikerna 
till att följa hens direktiv. För att skapa dessa roller av ledare och följare så pekar Atik (1994) 
ut vissa processer som är viktiga för detta rollskapande. För att skapa dessa roller så ingick både 
konduktören och musikerna i en testfas där musikerna testade gränserna för den formella 
relationen samt en kartläggning av konduktörens kompetens. Konduktören gjorde under denna 
testfas ett liknande kompetenstest på musikerna där hen fastställde musikernas musikaliska 
skicklighet och hur mycket hen kan kräva av sina orkestermedlemmar. Utifrån hur väl 
konduktören uppfattades skapa en önskvärd relation till musikerna samt ha kunskap nog för att 
utföra uppdraget så fastställdes dessa roller på ett mer effektivare sätt (Atik, 1994). Alltså kan 
informella ledarskapsprocesser som forskning påvisas (Fiellin, 1962; Caldwell, 1956; Hussein, 
1989) fortfarande finnas inom formella grupperingar utifrån Atiks (1994) resultat. Trots de 
hierarkiska strukturer som en formell situation omges av så behöver ledaren fortfarande kämpa 
med de informella aspekter som ledarskapet omges av.  

2.2 Gruppdynamik och rollskapande  
Genom att titta på den gruppdynamik som utspelar sig inom forskningslag så har Curry et al. 
(2012) funnit flertalet utmaningar kopplade till att bevara gruppens gruppdynamik och 
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effektivitet. Dessa utmaningar utgörs av gruppens försök till att 1) hantera skillnader, 2) lita på 
”den andre”, 3) skapa en meningsfull grupp, 4) konflikthantering och 5) anta effektiva 
ledarroller. Utifrån dessa utmaningar så presenterar Curry et al. (2012) ett antal riktlinjer som 
grupper kan följa för att underlätta för gruppens hantering av dessa utmaningar. Dessa riktlinjer 
avser att kunna skapa reflektiva grupper som behåller en god gruppdynamik och således förblir 
effektiva (Curry et al., 2012). De utmaningar som Curry et al. (2012) presenterar relaterar sig 
till gruppdynamiken, men även gruppmedlemmarnas förståelse av gruppen och dess 
medlemmar, där rollskapande, tillit och konflikthantering presenteras som viktiga aspekter för 
gruppdynamiken. Curşeu, Boroş och Oerlemans (2012) finner ytterligare aspekter kopplat till 
gruppdynamik och konflikthantering, där de undersöker konflikter som uppstår i grupper i 
relation till gruppens relationer, uppgifter, emotionsreglering och hur länge gruppen ska arbeta 
tillsammans. Detta görs utifrån empiri som har visat att det finns en koppling mellan relations- 
och uppgiftsrelaterade konflikter inom grupper. Uppgiftsrelaterade konflikter definieras som 
oenigheter inom gruppen som behandlar uppgifters innehåll och gruppmedlemmarnas 
uppfattning av dessa uppgifter. Relationsrelaterade konflikter uppkommer utifrån de friktioner 
som gruppmedlemmarna upplever inom deras relation jämtemot varandra. Dessa typer av 
konflikter leder ofta till att negativa emotioner väller fram inom gruppens medlemmar, detta 
visar sig ha en negativ påverkan på gruppens aktivitet och sammanhållning. Trots denna 
koppling har lite forskning gjorts på just hur gruppers emotionsreglering påverkar dessa 
negativa effekter av konflikter. Utifrån detta så avser Curşeu et al. (2012) undersöka ifall 
emotioner och hur de regleras inom grupper påverkar gruppens konflikthantering. Genom att 
utföra en studie på 43 kortsiktiga och 44 långsiktiga grupper så finner de att de 
uppgiftsrelaterade konflikterna som grupperna stött på har större chans att utvecklas till 
relationsrelaterade konflikter ifall emotionsregleringen inom gruppen är mindre effektiv. Denna 
koppling visar sig både inom de kortsiktiga och de långsiktiga grupperna. Ifall grupperna visar 
sig ha en stark emotionsreglering inom långsiktiga grupper så minskar de även chanserna till 
att relationella- och uppgiftsrelaterade konflikter uppstår. Således påpekar de att 
emotionsregleringen inom grupper utgör en viktig del av gruppers effektivitet då en bra 
reglering visar på positiva effekter inom gruppen (Curseu et al., 2012).   

Penlington och Holmstrom (2013) lyfter hur den moderna ledarskapsforskningen har börjat röra 
sig bort från att se ledarskap som något individer besitter genom en formell roll utan snarare se 
på ledarskap som något individer gör som en kollektiv handling. Genom att studera lärare och 
doktorer praktiska ledarskap inom Storbritanniens offentliga sektor så finner de att stadgandet 
av detta praktiska ledarskap (practitioner leadership) rör sig om ett kollektivt samarbete som 
kan vara nyttigt för organisationen som en helhet. Penlington och Holmstrom (2013) lyfter upp 
detta praktiska ledarskap som något som främst bör ses utifrån ett etiskt kopplat ledarskap som 
innebär ett ledarskap som ett utvecklande av gruppmedlemmarnas socio-politiska och etiska 
ramverk. Penlington och Holmstrom (2013) anser således att denna form av ledarskap sträcker 
sig över hierarkiska gränser inom organisationen, där lärare och doktorer tar en informell roll 
som ledare, men även som medlem inom kollektivet. För att upprätthålla denna informella roll 
och organisatoriska struktur så behöver tre faktorer uppfyllas inom organisationen. Först måste 
doktorn eller läraren vara villig att ta på sig denna roll, sedan behöver hens kollegor acceptera 
rollen och slutligen så behöver den formella chefen även erkänna och ge stöd för detta 
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rolltagande. Om dessa faktorer av självmotiverande, kollegial acceptans och formellt 
erkännande inte uppfylls så kan inte det praktiska ledarskapet utföras inom organisationen. 
Denna form av ledarskap menar Penlington och Holmstrom (2013) fyller ut ett tomrum mellan 
den vanliga medlemmen inom organisationen och den formella ledaren genom hur den 
informella ledaren kan ingå i det kollektiv som den praktiska ledarskapet vilar på. Detta innebär 
att denna informella ledarroll skapar en positiv påverkan på organisationens samarbete genom 
att kunna utgöra en länk genom den hierarkiska strukturen inom organsationen (Penlington & 
Holmstrom, 2013).  

Inom informella grupper så kan individer finna sig mer ofta eller sällan inom en ledarskapsroll. 
Genom att undersöka skillnader mellan soldater som ansågs vara ledare mot de som ansågs vara 
icke-ledare inom militären så finner Amit, Popper, Gal, Mamane-‐Levy och Lisak (2009) att 
individers bakgrund har en stor påverkan på vilka som väljer att ta på sig en ledarroll. Genom 
en kvantitativ datainsamling så kunde 286 soldater jämföras och utifrån dessa svar så 
intervjuades 58 genom en kvalitativ datainsamling för att kunna lyfta skillnader mellan de som 
ansågs vara ledare jämfört med de som ansågs vara icke-ledare. De som ansågs vara ledare hade 
oftast tidigare erfarenheter av att leda. Denna erfarenhet poängterar Amit et al. (2009) oftast 
utgörs av erfarenheter från en tidig ålder och denna bakgrund påverkar soldaterna till att ta på 
sig denna roll även inom militären. Således tog dessa soldater på sig en ledarroll i ett 
självuppfyllande syfte för att kunna behålla sin självupplevda bild av sig själva som ledare 
(Amit et al., 2009). På detta vis påvisar tidigare forskning kopplat till rollskapande att det 
behövs vissa förutsättningar för att ledarroller ska kunna stadga sig, både inom formella som 
informella grupperingar. Dessa förutsättningar för rollskapande kan antingen stadga sig genom 
gruppens interaktion (Atik, 1994; Penlington & Holmstrom, 2013) eller genom de individuella 
gruppmedlemmarnas egenskaper (Amit et al., 2009; Curşeu et al. 2012). 

2.3 Det moderna ledarskapet  
Dagens ledarskap utgörs till en stor del av en balansgång mellan ett normativt ledarskap och ett 
traditionellt och rationellt chefskap (Tengblad, 2000). Således omges dagens forskning om det 
moderna ledarskapet av forskning som för in informella koncept inom en formell kontext. 
Kirkbride (2006) presenterar en modell av ledarskap som är handlingsbaserad, den så kallade 
”full range leadership model” (FRL-modellen). FRL-modellen menar att ju mer aktiv en ledare 
är desto mer effektiv är även ledarskapet. Passiva ledare som saknar engagemang leder till ett 
typ av ledarskap som är ineffektivt och konfliktladdat. Kirkbride (2006) lyfter upp olika 
ledarskapstyper som faller under det passiva och aktiva ledarskapet, där ett passivt ledarskap 
oftast utgörs av en så kallad Laissez faire (låt gå) ledare och ett aktivt ledarskap förknippas med 
ett effektivt transformellt ledarskap. Mellan dessa polariserade ledarskapstyper finns en 
medelpunkt inom det transaktionella ledarskapet som kan vara mer eller mindre aktivt eller 
passivt. En ”låt gå-ledare” menar Kirkbride (2006) är ofta frånvarande på olika sätt och vis 
vilket skapar konflikter inom gruppen. Ledarskapstypen är passiv och ledaren ger sällan 
tillräckligt med stöd till sina följare, alltså kan denna ledartypen nästan benämnas som en ”icke-
ledare”.  

Utifrån det transaktionella ledarskapet lyfter Kirkbride (2006) upp två versioner av ledarskap 
som kallas för Management-by-exceptions (MBE) som kan vara mer eller mindre aktivt. MBE 
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innebär ett ledarskap som letar efter undantag och ovanligheter inom organisationen där den 
passiva formen av MBE enbart ingriper när problem uppstår och den aktiva formen av MBE 
innebär ett ledarskap som ingriper så fort dessa skillnader upptäcks. Inom den transaktionella 
ledarskapstypen så lyfter Kirkbride (2006) även upp den kontingenta belöningen (Contingent 
reward) som en form av ledarskapstyp. Den kontingenta belöningen innebär ett ledarskap som 
grundar sig i det klassiska transaktionella ledarskapet och innebär att följare leds genom klara 
mål och de olika belöningar som uppfyllandet av dessa mål kan innebära för följaren. Slutligen 
så lyfter Kirkbride (2006) upp det transformella ledarskapet som det mest aktiva och även 
effektivaste ledarskapstypen. Det transformella ledarskapet kan innebära flera olika 
ledarskapstyper, bland annat ett individ fokuserat och beaktande ledarskap, ett intellektuellt 
stimulerande och inspirerande ledarskap samt ett idealiserande ledarskap. Gemensamt för dessa 
former av ledarskap är att de innebär ett stort engagemang och aktivitet från ledaren, men detta 
utmynnas även i ett effektivt ledarskap. Enligt Kirkbride (2006) så kan ledare lära sig att uppnå 
detta tranformella ledarskap och på så vis effektivisera sitt ledarskap (Kirkbride, 2006).  

Xu, Caldwell, Glasper och Guevara (2015) undersöker i sin studie hur pass ett antal ledarroller 
inom arbetslivet kan stämma in i det transformella ledarskapets teoretiska perspektiv. Studien 
gjordes utifrån en kvantitativ enkätundersökning som omfattade 399 anställda, elever och 
överordnade hos ett universitet i Florida, USA. Xu et al. (2015) presenterar 5 olika 
ledarskapsroller utifrån Kousez och Posners (2011) ledarskapsmodell. Dessa ledarskapsroller 
utgörs av 1. Ledare som skapar en väg, 2. Inspirerar en delad vision, 3. Utmanar processen, 4. 
Skapar möjlighet för andra att agera och 5. Inspirerar hjärtat. Ledare som skapar en väg för 
sina följare skapar och signalerar vad som värderas och uppskattas inom organisation. Denna 
typ av ledare leder genom exempel och förstärker de beteenden och normer som är uppskattade 
av organisationen hos sina följare. Ledare som inspirerar en delad vision beskrivs som visa 
ledare som involverar medarbetare i arbetet mot att uppfylla mål och positiva resultat. Dessa 
ledare karaktäriseras av att skapa gemensamma mål för organisationen och samtidigt motivera 
medarbetare till att arbete mot dessa mål. Ledare som utmanar processen ses som ledare som 
är innovativa och villiga till att ta initiativ. Att skapa klimat som gynnar lärande, engagerar 
innovation och skapa möjligheter för medarbetarna att lära sig av tidigare erfarenheter är viktigt 
för dessa ledare. Ledare som skapar möjlighet för andra att agera innebär en ledarroll som bryter 
ner barriärer och skapar resurser för medarbetarna. Genom att involvera medarbetare och låta 
dom utvecklas så skapar dessa ledare engagerade och effektiva medarbetare. Slutligen så 
presenteras ledare som inspirerar hjärtat hos medarbetarna. Med detta syftar Kousez och Posner 
(2011) på relationsinriktade ledare som tar fram det bästa hos sina medarbetare genom att 
engagera och stödja sina medarbetare. Xu et al. (2015) finner i sin studie att samtliga fem 
ledarskapsroller utifrån Kousez och Posner (2012) går att koppla till flera olika typer av 
transformativt ledarskap. Dessa transformativa ledarskapstyper utgörs liksom de transformativa 
ledarskapstyper som Kirkbride (2006) presenterar av karismatiska, engagerade, aktiva och även 
effektiva ledare (Kousez & Posner, 2011; Xu et al., 2015).  

Inom en musikalisk och informell kontext kan andra typer av ledarskap finnas, trots att det finns 
en viss ovilja för dessa gruppmedlemmarna att acceptera hierarkier kopplat till ledarskap inom 
gruppen. Detta påvisas genom Barnes, Humphreys, Oyler, Pane Haden och Novicevic (2013) 
studie där de tittar på delat ledarskap inom grupper i relation till hierarkiska system inom 
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organisationer genom sin kvalitativa studie utförd på rockband. De påpekar att trots att det finns 
en vilja för organisationer att skapa möjligheter för responsiva ledare så saknas det stora belägg 
för hur detta ledarskap kan skapas inom en formell och hierarkisk organisation. Ett delat 
ledarskap definieras som en dynamisk och interaktiv process för medlemmar inom en grupp 
mot att hjälpa varandra uppnå de utsatta mål för organisationen. Detta anses i sin tur skapa goda 
förutsättningar för ledare, där ledare kan ha ett bättre beslutsfattande i svåra situationer och 
samtidigt minska upplevd stress för ledarna. Denna form av ledarskap har dock svårt att finna 
sig i en formell eller hierarkisk organisationsmodell, men Barnes et al. (2013) poängterar att 
detta delade ledarskap inte bör uteslutas från en sådan organisation.  

För att exempelgöra det delade ledarskapet lyfter Barnes et al. (2013) upp fallet av Jerry Garcia, 
medlem i det kultförklarade rockbandet Grateful Dead som var verksamma från 1965 fram till 
2015. Från att ha börjat sin karriär som husband på en pizzeria så utvecklades Grateful Dead 
till att spela inför fullsatta arenor och bedriva en verksamhet med 70 anställda arbetare. Även 
om Jerry Garcia sågs som den utnämnda ledaren inom gruppen av omvärlden så motsatte alltid 
Garcia själv denna idé och ville inte se sig själv eller någon annan medlem i bandet som ledare, 
utan istället förespråkade han ett delat ledarskap. I sin analys av Garcias ledarskap så lyfter 
Barnes et al. (2013) upp Garcia som en transformativ, tjänande och autentisk ledare. Garcias 
transformativa ledarskap gjorde sig synligt genom hans karismatiska och engagerade ledarskap 
som fick gruppens medlemmar att prestera och lösa problem. Garcias ledarskap byggde på 
medlemmarnas förtroende och visade på idealiskt influerande, inspirerande motivation och 
intellektuell stimulation för resten av medlemmarna som gynnade gruppen i sin helhet. Utifrån 
dessa aspekter så lyfter Barnes et al. (2013) även upp Garcia som ett exempel för en tjänande 
ledare. Garcias ledarskap beskriver Barnes et al. (2013) som empatiskt och samarbetsvilligt, 
där han lyssnade, gjorde sig medveten om andras problem och försökte förutse problem som 
kan uppkomma för medlemmarna i gruppen och även de fans som tillhörde deras gemenskap. 
Alla dessa aspekter kopplas till vad som beskrivs som en tjänande ledare. Som autentisk ledare 
så demonstrerar Garcia beteenden som kopplas till ett engagerat och genuint ledarskap, där han 
visar på relationell transparens och balanserad processering som drivs av hans egna moraliska 
värderingar (Barnes et al., 2013).  

Således finner Barnes et al. (2013) flertalet ledarskapstyper kopplade till fallet av Jerry Garcia 
och Grateful Dead, trots Garcias egna försök till att motsätta tanken av en ledare inom gruppen. 
Barnes et al. (2013) menar att ett delat ledarskap borde vara önskvärt inom samtliga 
organisationer, men detta innebär att hierarkiska strukturer måste rivas ner. Inom formella 
organisationer så utgör denna hierarki en norm, men inom informella grupper så kan det delade 
ledarskapet få rum och således tas vara på. Barnes et al. (2013) lyfter Garcia som den ideala 
ledaren för en organisation som vill utnyttja ett delat ledarskap där samtliga av de 
ledarskapstyper som Garcia visar på behövs för att det delade ledarskapet ska bli effektivt. 
Enligt Barnes et al. (2013) så kräver det delade ledarskapet en autentisk, transformativ och 
tjänande ledare, dels genom hur dessa typer av ledarskap skapar förtroende men även genom 
hur de skapar ett delat syfte inom gruppen.  
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis så lyfter tidigare forskningen upp det ledarskap som finns inom informella 
grupperingar som attraktivt och effektivt. Detta informella ledarskap är inte begränsat inom en 
informell kontext, men genom de hierarkiska strukturer som formella organisationer omges av 
så uppstår flertalet problem kopplat till denna struktur. Informella grupper skapas inom en 
mängd sociala kontexter och utgör även en stor del inom det organisatoriska arbetslivet. 
Gruppdynamik har visat sig påverkas av flertalet olika aspekter och utmaningar, där ett effektivt 
rollskapande och tillförlitande inom grupper gynnar gruppernas konflikthantering och 
relationella hantering. Detta har visat sig öka effektiviseringen för dessa grupper inom både 
formella som informella kontexter. Utifrån Kirkbride (2006) och Xu et al. (2015) så presenteras 
det transformativa ledarskapet som effektivt och engagerande för gruppmedlemmarna. Denna 
typ av ledarskap bygger på aktivitet och engagemang, vilket har visat leda till ett effektivare 
ledarskap. Denna form ledarskap kräver mycket från ledaren, men utgör det ledarskap som 
förespråkas inom en formell kontext. Inom en informellkontext, där gruppmedlemmarna tar 
avstånd till att utnämna en klar ledare, så kan ett delat ledarskap visa sig vara effektivt och 
eftertraktat. Denna ovilja till att utnämna sig som ledare anses karaktärisera det informella 
ledarskapet. Detta ledarskap kräver dock ledare som agerar frånskilt från hierarkiska strukturer 
och således blir det delade och tysta ledarskap svåra att utföra inom en formell kontext.  

3.0 Metod 
Under denna rubrik så kommer uppsatsens metodologiska ansats, användning och 
förhållningssätt att presenteras. Under rubriken 3.1 Grundad teori presenteras grundad teori 
som metodologisk ansats. Uppsatsen egna användning av denna metod lyfts sedan under 
rubriken 3.2 Uppsatsens användning av grundad teori. Under rubriken 3.3 Urval och 
datainsamling så presenteras uppsatsens urval och hur insamlingen av data genomförts. 
Slutligen presenteras uppsatsens etiska förhållningssätt under rubriken 3.4 Etiska 
ställningstaganden.  

3.1 Grounded theory 
Grounded theory (GT) är en forskningsmetod som finner sin kärna i hur en forskare låter en 
teori växa fram och systematiskt utvinnas ur kvalitativ data. Utifrån GT är det insamlad data 
som styr studiens riktning och utformning och inte forskarens egna förförståelse, ideal eller 
värderingar. Detta görs för att kunna generera en så verklighetstrogen teori av området som 
möjligt, finna rik data och undvika resultat som inte grundar sig i data (Glaser & Strauss, 1967). 
Trots denna induktiva och öppna startpunkt så kan GT ses som en induktiv forskningsmetod 
med deduktiva element. Istället för att utgå utifrån en forskningsfråga så bör forskning som görs 
utifrån GT istället utgå ifrån ett brett forskningsområde som fångar in flertalet aspekter av det 
som avses undersökas. Utifrån datainsamlingen så smalnas detta område selektivt av mer och 
mer genom att utifrån insamlad data deduktivt utveckla studiens urval och fortsatta 
datainsamling. Denna process brukar liknas vid en tratt, som öppnar upp sig brett och smalnar 
av mer och mer. Forskaren kan titta tillbaka på den data som samlades in under ett tidigare 
skede av datainsamlingen och utifrån denna data så kan nya datainsamlingar göras antingen för 
att utveckla eller testa tidigare insamlad data. På så vis så utvecklas förutsättningar för 
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datainsamlingen allt eftersom studien fortlöper, där ny data jämförs med äldre data som 
samlades in i tidigare skeden av datainsamlingen (Hartman, 2008). 

GT som metod har som mål att föra forskaren framåt genom systematiska processer som har 
som mål att specificera och smalna av det breda forskningsområdet till en specifik 
forskningsfråga. För att åstadkomma detta så bör forskaren under hela studiens fortgång 
analysera insamlad data genom ett konstant jämförande. Utifrån den fortsatta analysen så 
förändras och utvecklas forskningens mål och utformning och detta leder studien framåt till att 
kunna utveckla en teori. Denna systematiska process utgörs av tre olika faser utav urval, 
datainsamling och analys: den öppna, selektiva och teoretiska faserna. När den data som anses 
vara relevant för studien har samlats in och forskaren uppnår en så kallad teoretiskmättnad för 
forskningsområdet så övergår studien till nästa fas av datainsamling. Genom faserna så smalnas 
forskningsområdet av mer och mer, där den inledande öppna fasen har som mål att fånga in en 
bred uppfattning av området medan de resterande faserna har som mål att hitta mer fokuserade 
ingångar till forskningsområdet och även skapa klarare forskningsfrågor. Studiens syfte, 
datainsamling, urval och frågeställning förändras således genom hela studiens gång och genom 
dessa faser så förs forskaren framåt mot skapandet av en teori (Glaser & Strauss, 1967).  

Den analys och kodning som forskaren utför kopplat till dessa faser byter fokusering och 
skepnad utifrån den fas som studien utgår ifrån. Inom den öppna fasen så använder sig forskaren 
av en noggrann kodning för att låta insamlad data hålla sig så nära empirin som möjligt. Efter 
denna öppna ingång går forskaren in i en mer fokuserad kodning under den selektiva fasen. Här 
jämförs de koder som funnits inom den öppna fasen med fortsatt datainsamling, således blir 
analysen fokuserad kopplat med den data som samlats in. Inom den teoretiska fasen så smalnar 
forskaren av forskningsområdet ytterligare kopplat till den kodning som gjorts inom den 
selektiva fasen. Målet med denna fas är att teoretisera insamlad data som sedan utgör den teorin 
som uppsatsen avser att resultera i (Charmaz, 2006). Utifrån kodningen och insamlad data så 
bildar forskaren en huvudkategori kopplat till sitt resultat. Denna huvudkategori utgörs av 
flertalet underkategorier som grundar sig inom insamlad data. Huvudkategorin är det som sedan 
utgör den teori som uppsatsen avser att grunda.  

3.2 Uppsatsen användning av Grounded theory 
Denna uppsats använder sig av en anpassad version av GT som skiljer sig från den klassiska 
strukturen med konkreta faser, men som fortfarande förhåller sig till GTs metodologiska 
förhållningssätt. Denna anpassning utformades med hänsyn till uppsatsen restriktioner utifrån 
tid och omfattning. Uppsatsen har utförts utifrån GTs datacentrerade karaktär och induktiva och 
deduktiva samspel, där datainsamlingen utförts utifrån ledorden ”all is data” som utnyttjar 
flera olika datainsamlingsmetoder. Under uppsatsens gång så har data analyseras i enlighet med 
Glasers och Strauss (Glaser & Strauss, 1967) constant comparative method, där analysen sker 
konstant under datainsamlingens gång. Detta innebär att uppsatsen följer GT utifrån dess 
metodologiska filosofi, där de skillnader som finns utifrån metodiken görs inom uppsatsens 
praktiska utförande och upplägg. Utifrån uppsatsen avgränsningar och förhållningar så har 
denna uppsats skilt sig från användandet av GTs traditionella faser. Utifrån det knappa urval 
som uppsatsen har avgränsats av utifrån tid och möjligheter så blir den teoretiska mättnad som 
dessa faser behöver svåra att uppnå. Då datainsamlingen behöver vara balanserad utöver de tre 



	   11	  

faserna samtidigt som målet av att uppnå en teoretisk mättnad behöver uppfyllas så innebär 
detta ett krav på forskning som innebär en större urvalsskara. Då detta är något som inte kan 
uppfyllas kopplat till de avgränsning som denna uppsats agerar utifrån så har denna uppsats 
istället utgått ifrån en användning av GT som fortfarande tar vara på metodens grundprinciper 
utifrån dess förutsättningar.   

Istället för att utgå ifrån tre olika faser så har denna uppsats istället använt en mer kronologisk 
angreppssätt kopplat till sin datainsamling, analys och urval. Istället för att dela in 
datainsamlingen i faser och utföra analyser och övervägningar mellan dessa faser så har denna 
uppsats istället arbetat utifrån varje datainsamling som en separat fas. Detta innebär att 
datainsamlingen, urvalet och analysen har fortfarande varit föränderlig och öppen, men utan att 
behöva uppnå teoretisk mättnad vid varje enskild fas av studien. Trots detta så följer fortfarande 
datainsamlingen de teman som de olika faserna har som mål att behandla. De första 
datainsamlingarna gjordes av en öppen karaktär, där forskningsområdet testades utifrån ett 
maximerat urval. Utifrån dessa data så blev datainsamlingen mer och mer selektiv för att på så 
vis smalna av forskningsområdet för att slutligen beträda en mer teoretisk fas av 
datainsamlingen. Analysen gjorde fortlöpande med datainsamlingen och urvalet utvecklades 
även det kopplat till de kategorier och koder som fanns inom insamlad data. Utifrån detta 
förhållningssätt så kunde datainsamlingen bli mer öppen och inte behöva förlita sig på att uppnå 
teoretisk mättnad innan fortsättningen av datainsamlingen. Genom att utveckla datainsamlingen 
och urvalet utifrån analysen så har rik och relevant data i enlighet med GT kunna utnyttjas.  

Genom denna kronologiska kodning och analys så har flera kategorier funnits kopplat till 
insamlad data. Dessa kategorier presenteras utifrån tre olika hierarkiska nivåer: en 
huvudkategori, överkategorier och underkategorier. Huvudkategorin avser att sammanfatta den 
teori som datainsamlingen och analysen lett till och utgör en grund för de övriga 
kategoriseringarna. Överkategorierna presenterar aspekter som är beskrivande för 
huvudkategorin och är samtidigt sammanfattande för de underkategorier som funnits. 
Underkategorierna är beskrivande för de koder som funnits inom datainsamlingen och kan 
tillhöra flera olika överkategorier. Dessa underkategorier presenterar mer specifika aspekter 
kopplat till insamlad data och fenomenet. De kategorier som funnits genom datainsamlingen 
och analysen presenteras under rubriken 4.0 Resultat. 

3.3 Urval  
Urvalet för denna uppsats är utfört utifrån ett ändamålsenligt urval som gjorts på individer som 
har erfarenhet av att ingå i olika musikaliska ensembler. Dessa musikaliska ensembler innebar 
olika band, körer och orkestrar som deltagaren har varit verksam i. Genom ett ändamålsenligt 
urval så kan respondenten bidra med informationsrik data kopplat till det avsedda ämnet snarare 
än generella data, vilket var önskvärt för denna uppsats datainsamling (Patton, 2002). Urvalet 
för studien utvecklades kontinuerligt under studiens gång utifrån GT som metodologisk ansats. 
I den första delen av urvalsprocessen har ett heterogent och maximerat urval prioriterats. Detta 
innebär ett urval där forskaren avser att brädda sin urvalsskara utifrån de skillnader som 
deltagarna omges av. Detta innebär att de likheter som finns genom datainsamlingen utgörs av 
rik och stark data (Patton, 2002). För denna uppsats har detta maximerade urval uppnåtts genom 
deltagarnas ålder, erfarenhet, genre och typ av musikalisk grupp som hen har medverkat i. 



	   12	  

Utifrån det maximerade urvalet så smalnades datainsamlingen och urvalet ner till ett mer 
homogent urval som innebar individer som musicerade inom band. Denna avgränsning gjordes 
för att kunna dyka djupare ner i en mer specifik urvalsgrupp kopplat till ämnet.  

Uppsatsens urval utgjordes av ett ändamålsenligt urval av nio stycken respondenter i åldrarna 
18-85 år gamla. Tre av respondenterna var 18-24 år gamla, tre av respondenterna var 25-30 år 
och tre av respondenterna var över 40 år. Tre av respondenterna var kvinnor. Respondenterna 
kommer från en bred musikalisk bakgrund som innefattar olika genrer, erfarenheter, utbildning 
och kopplingar till musiken. Urvalet är utgjord av pop-, jazz-, rock-, metal-, death-metal- och 
punkmusiker som är verksamma i olika band. Under de inledande faserna av datainsamlingen 
så involverades även musiker verksamma inom orkestrar och körer, men allteftersom studien 
fortgick så smalnades urvalet av till att behandla musiker inom band. Deltagarna för uppsatsen 
har funnits genom direktkontakt utifrån olika ensemblers kontaktinformation på internet, 
personliga kontakter och även genom olika folkbildnings-förbund som delat med sig av 
kontaktinformation utifrån deras verksamma studiecirklar. Vid kontakt så delades ett 
missivbrev ut till respondenterna (se Bilaga 2: Missivbrev).  

3.4 Datainsamling 
Datainsamlingen utgjordes av nio semi-strukturerade intervjuer, där intervjupersonen fick 
resonera fritt kopplat till hens upplevelser kopplat till sitt musicerande inom band och de grupp-
processer som hen upplevt inom dessa grupper. Intervjuerna varade mellan 45-90 minuter och 
utfördes på en neutral plats vald av intervjupersonen i en medelstor stad i Mellansverige. En 
intervju gjordes över telefon. Intervjuerna spelades in via diktafon med intervjupersonens 
tillåtelse och transkriberades snarast efter datainsamlingen. För att skapa goda förhållanden för 
utvinnandet av rik data kopplat till intervjuerna lades fokus på att hålla en god dialog kopplat 
till intervjupersonen. Detta gjordes genom att uppmana till diskussion och dialog under 
intervjutillfällena, vilket anses kunna ge djupare förståelse kopplat till ämnet (Ödman, 2007). 
Intervjuerna behöll en öppen karaktär genom att låta respondenterna resonera fritt kring 
musicerandet inom musik grupper. I praktiken så innebar detta att respondenterna bads ge en 
återberättelse av sina erfarenheter av musicerande, både inom grupper och individuellt. 
Intervjuernas upplägg tog form utifrån respondenternas återberättelse och behölls således 
öppna. 

För att kunna belysa relevanta aspekter inom intervjuerna så användes en intervjuguide (se 
Bilaga 1: Intervjuguide). Denna intervjuguide användes inte som manus för intervjuerna, utan 
användes snarare som riktlinjer för att bevara dialog och samtidigt föra intervjun framåt. 
Intervjuerna behandlade aspekter så som intervjupersonens upplevelser av ledarskap, 
rollskapande och interaktion inom de musikaliska ensembler som hen medverkat i. En stor del 
av intervjuerna behandlade vad det innebar att ingå i dessa grupper och hur det påverkar 
intervjupersonen. Intervjupersonen bads även jämföra sina erfarenheter och upplevelser av 
dessa musikaliska grupper kopplat till andra grupper, så som formella arbetsgrupper eller andra 
informella grupperingar. Genom GTs utvecklande karaktär så blev intervjuerna mer och mer 
fokuserade utifrån tidigare datainsamling. De inledande öppna intervjuerna behandlade i en 
större grad ledarskap och rollskapande, medan de selektiva intervjuerna behandlade 
respondenternas upplevelser av den musikaliska essensen i en större grad. En selektiv del av 



	   13	  

datainsamlingen utgjordes av analys av populärkultur kopplat till bandprocesser. Detta innebar 
memoarer, dokumentärer och filmer kopplat till musikaliska grupper. Denna datainsamlingen 
användes för att skapa förståelse om gruppen och de musikaliska aspekter som påverkar dem, 
men användes inte till uppsatsens resultat eller teoribildning. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
Samtliga intervjuer och all form av datainsamlingen kopplat till denna uppsats utfördes utifrån 
det vetenskapliga rådets forskningsetiska principer som står som krav på modern forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär att deltagarnas säkerhet har bevarats under både 
utförandet och presentationen av studien genom flertalet försiktigheter kopplat till 
datainsamlingen. Innan intervjun har intervjupersonen fått ta del av uppsatsens syfte och ämne, 
hur datainsamlingen bearbetas och vad datainsamlingen används till. Datainsamlingen 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att intervjupersonerna förblir anonyma inom uppsatsen 
och all insamlad data har enbart gjorts i forskningssyfte. Deltagarna har kunnat bestämma över 
sitt egna deltagande i studien, vilket innebär att de haft möjlighet till att välja att inte svara på 
vissa frågor och kunna lämna studien när de vill, även efter intervjun redan har genomförts. 
Intervjuerna spelades in utifrån deltagarnas samtycke och dessa inspelningar har tagits bort efter 
transkriberingen. Transkriberingarna har behandlats med noggrannhet, där specifika namn, 
städer och personliga kopplingar har undanhållits från transkriberingen för att bevara 
deltagarnas anonymitet så väl som möjligt. Dessa etiska förhållningar har noga förklarats för 
deltagarna innan datainsamlingen och ingen data har använts utan deltagarnas egna samtycke 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

4.0 Resultat 
Under denna rubrik så kommer resultatet för datainsamling att presenteras genom flertalet citat 
tagna från datainsamlingen. Dessa citat står inte för sig själva, utan används för att representera 
de tankar som respondenterna presenterar i stort. Utifrån uppsatsens användning av grounded 
theory (se rubrik 3.2 Uppsatsens användning av grounded theory) så har huvudkategorin det 
musikaliska ledarskapet utvunnits ur datainsamlingen. Denna huvudkategori utgör även den 
teori som studien har utvunnit. Huvudkategorin det musikaliska ledarskapet utgörs av tre 
överkategorier: den musikaliska gruppen, demokratins dualitet och det informella ledarskapet. 
Dessa överkategorier utgörs av flertalet underkategorier kopplade till de koder som analysen 
funnit, vilka kommer att presenteras under rubrikerna nedan. Rubriken 4.1 Den musikaliska 
gruppen behandlar respondenternas uppfattningar av de musikaliska grupperna som de är 
verksamma i och vad de anser utgöra kärnan för musicerandet. 4.2 Ledarskap och rollskapande 
lyfter upp de reflektioner som respondenterna gör över det ledarskap och rollskapande som de 
upplever inom gruppen kopplat till det informella ledarskapet. Rubrik 4.3 Demokratins dualitet 
behandlar den gruppdynamik som respondenterna upplever kopplat till ledarskap och även den 
motstridighet som respondenterna visat kopplat till begreppet demokrati. Slutligen så lyfter 
rubrik 4.4 Den musikaliska ledaren de typer av ledarskap som respondenterna upplever 
sammanfattar den musikaliska ledaren. Under rubriken 4.5 Det musikaliska ledarskapet 
kommer den huvudkategori och teori som uppsatsen utvunnit att presenteras, detta avsnitt 
agerar även som en sammanfattning av de övriga rubrikerna.  
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4.1 Den musikaliska gruppen 
För att förstå sig på den gruppdynamik som finns inom en musikalisk ensemble så behöver man 
även skaffa sig en förståelse om den musikaliska gruppen och vad som gör den unik. Den 
musikaliska gruppen karaktäriseras ofta av engagemang och vilja till skapande och utövande. 
Det estetiska uttrycket har visat sig utgöra en viktig aspekt för respondenterna och innebär även 
en av de aspekter som gör denna grupp unik. På ett vis kan de aspekter som får respondenterna 
att medverka inom band och musikaliska grupper anses vara banala eller triviala, men samtidigt 
filosofiska eller identitetsbundna. Här nedan presenteras citat som kopplas till respondenternas 
upplevelser av gruppen utifrån både musikaliska och personliga aspekter kopplat till vad de 
anser utgör den kärnan inom musicerandet. I citatet nedanför reflekterar R6 i stort över de delar 
som ingår i att musicera inom ett band. 

”Det går liksom samma röd tråd… I hela alltet där. De är grunden liksom, det är gemenskap, 
gemensamt intresse, över de och utanför de [mhm]. Sen äre det här med kemi och gnistan och, det 
tror jag nog är en jätteröd tråd. Och kanske det här med ambitionsnivå, med… Och ja, det klart, 
med ambitionsnivå så kommer det här med kunskapsnivå. Vill nån satsa och utvecklas jättemycket 
på sitt instrument så blir det svårt för nån annan i bandet att inte göra det.” (R6: 1) 

R6 beskriver i citatet ovan vad han anser utgöra kärnan i att musicera inom mindre musikaliska 
ensembler och vilka aspekter som han anser vara viktiga för gruppen. Han lyfter upp gemenskap 
och gemensamt intresse som två viktiga delar för att skapa en fungerande grupp. Kopplat till 
detta så anser han även att musikalisk kvalité och en gemensam ambitionsnivå hjälper gruppen 
att hålla ihop. Att kunna känna att gruppen är på samma nivå utifrån dessa aspekter upplever 
R6 som viktigt och det som binder ihop dessa aspekter är något som han kallar för kemi eller 
gnista, vilket han finner är svårt att beskriva men samtidigt något som är alltjämt en viktig del 
för gruppdynamiken. Dessa aspekter visar sig vara viktiga för flertalet av respondenterna, där 
någon slags kemi eller gnista står som en gemensam nämnare för samtliga intervjupersoner 
trots att denna aspekt upplevs vara svår att sätta ord på. 

I citatet nedan så lyfter R4 upp vikten av gemenskap kopplat till musicerande i grupp. 

”Att det liksom, repen är ju så mycket mer än att skriva låtar och spela musik. Det är ju liksom. Jag 
brukar tänka att rep, alltså våra rep, det består ju typ av 20% spela musik, 80% sitta och prata 
[haha, mh]. För det liksom, är lika mycket att man umgås som vänner som att man försöker skapa 
musik. Jag tror att det oftast är där, kan du inte sitta och snacka skit med ditt band så är det svårt 
att hålla på i liksom, över fem år.” (R4: 1) 

I citatet ovan förklarar R4 att gemenskap utgör en viktig aspekt del för bandet han är verksam 
i. Han anser att det är viktigt att kunna umgås inom gruppen på ett positivt sätt och att en stor 
del av tiden som de lägger i replokalen går åt till att umgås. Detta umgänge utgör en viktig del 
för flera av respondenterna kopplat till varför man väljer att musicera och hur man får en grupp 
att hålla ihop, trots skiljaktigheter kopplat till musicerandet. Umgänget tar form på flera sätt, 
antingen kopplat till repandet som i citatet ovan (R4: 1) eller utanför replokalen som i en 
vänskapsgrupp. R1 lyfter även han upp vikten av att kunna umgås inom gruppen i citatet nedan. 

”Det viktigaste vi har är att vi träffas ju i den här lokalen en gång i veckan och spelar, och så dricker 
vi kaffe. Det är ju liksom en klubb så att säga, lyfta dagens händelser [mh]. Så även om vi inte har 



	   15	  

nån spelning så ska vi träffas och öva, på nånting. Att sitta ensam och spela är ju inte särskilt trevligt. 
Jag ser det som ett alternativ till att spela golf, det låter besvärligare [hehe].” (R1: 1) 

R1 förklarar att han ser spelandet som en fritidssyssla men samtidigt något som han anser är 
viktigt för honom. Han lyfter även att det är viktigt att just kunna musicera inom en grupp och 
att umgänget är en viktig del kopplat till musicerandet. För R1, som är pensionär och ser 
musicerandet som en hobby, så blir detta umgänge centralt för spelandet. Umgänget förblir 
dock inte lika centralt för samtliga respondenter, men trots att respondenterna musicerar utifrån 
en stor bredd av professionalitet, där vissa livnär sig genom musiken och andra ser det som en 
fritidssyssla, så utgör umgänget fortfarande en viktig aspekt för samtliga kopplat till sitt 
musicerande. Genom umgänge kan konflikter undvikas och gruppdynamiken stärkas och det 
utgör således en viktig del inom repeterandet. 

Saknas denna möjlighet till umgänge och ifall musicerandet samtidigt känns kravfyllt eller 
uppgiftsrelaterat så förändras respondenternas uppfattningar av utövandet. I citatet nedan så 
beskriver R9 sina upplevelser av att musicera i en jobbrelaterad kontext jämfört med att 
musicera inom ett band. 

”Ja, när saker börjar kännas så med tvång eller som att man måste, [mh] som ett måste! Då blire 
liksom inte kul, längre. I alla fall inte när man, när det handlar om, asså, att skriva egen musik [ah]. 
Det är klart, om jag, om de är mer ett jobb man ska utföra, jag har ju några gånger under nån höst 
spelat psalmer i kyrkan. Och det är inte alltid jag sätter mig ner och övar på det och tänker att, 
”Fyfan vad kul det är att göra det här”. Det är ändå ett jobb som ska utföras, och då kan jag ändå 
tycka såhär, det är okej att tycka att det känns som ett måste.” (R9: 1) 

R9 gör skillnad på att musicera som ensam musiker med en klart mål och att musicera 
tillsammans inom ett band. Att uppleva en känsla av tvång kopplat till musicerandet anser hon 
är negativt kopplat till sitt egna musicerande, vilket är något som hon inte anser kan kopplas till 
att musicera inom band. Att känna det musikaliska framförandet och skapandet som ett arbete 
eller uppdragsrelaterat är inte önskvärt för respondenterna, även ifall de kan försörja sig genom 
musiken. Respondenterna visar sig vilja skilja mellan detta uppdragsrelaterade musicerande 
och det musicerande som de utför inom de band som de själva innehar en kreativ roll inom. De 
grupper där respondenterna själv kan sätta mål och driva gruppen framåt sätts i ett positivare 
ljus än de grupper där respondenterna enbart agerar som rollen som musiker. Således utgör den 
kreativa aspekten av musicerandet inom band en viktig detalj för upplevelsen av musicerandet. 

Kopplat till aspekten av kunskapsnivå inom gruppen så lyfter R8 upp hans uppfattningar av 
vikten av att musicera tillsammans med likasinnade och jämbördiga bandmedlemmar. Han 
lyfter upp dessa aspekter kopplat till vikten av öppenhet inom gruppen i citatet nedan. 

”Det är lite som vad som helst, i livet liksom. De är ju, de är ju skitdrygt att cykla 30 mil med nån 
som inte kan cykla, hehe [hehe!]! Nämen, som kanske inte utvecklas, eller kanske heller inte vill 
utvecklas. Men jag tror att, att ifall bandet är bra eller dåligt, jag tror mycket ligger i betraktarens 
ögon. […] Men är det kompisar så är det ju väldigt destruktivt ifall man inte klarar det i längden 
[mhm]. Om man inte är superöppna med varandra, och inte kan ta in input. Det tror jag är det 
viktigaste i ett band, att vara öppen för andras åsikter, annars kan man aldrig drivas framåt liksom.” 
(R8: 1) 
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R8 beskriver i citatet ovan hur den musikaliska kvalitén som gruppmedlemmarna besitter har 
en påverkan på grupputformningen och vilka han kan tänka sig att bilda band med. Han 
poängterar dock att musikalisk förmåga innebär något subjektivt där det är svårt att tala om 
”bra” eller ”dåliga” musiker. För att skapa denna subjektivitet inom gruppen anser han att det 
är viktigt för gruppmedlemmarna att kunna vara öppna för åsikter och tankar från resten av 
gruppen för att kunna drivas framåt. Flertalet respondenter anser att musikalisk kvalité utgör en 
viktig aspekt för hur väl gruppen kan samarbeta och nästintill alla respondenter upplever att de 
har en jämbördig musikalisk kunskap inom sina band. Detta kan vara talande för att musikalisk 
kvalité har en koppling till vilka respondenterna väljer att musicera tillsammans med. Även 
musikalisk smak benämns som en aspekt som påverkar gruppdynamiken, vilket är något som 
R1 lyfter i citatet nedan. 

”Varje musiker är speciell alltså, i smaken och… Tycke och smak är ju väldigt svårt. Alla har ju inte 
samma uppfattning om saker och ting och speciellt inte om musiken [mh]. Vad som är bra och dåligt, 
eller hur det ska låta, hur det ska framföras. Si eller så. […] Man kom i luven på varandra helt 
enkelt. På grund av olika smaker, vad man tycker om musiken och hur det ska låta, framförallt. 
Estetiskt och vad vi ska spela, den biten tycker jag inte om [mh].” (R1: 2) 

R1 lyfter i citatet upp hur han anser att musikalisk smak har en påverkan på gruppdynamiken 
utifrån gruppmedlemmarnas egna subjektiva tycke. När olika uppfattningar kolliderar kan det 
skapas en reaktion som innebär konflikter mellan gruppmedlemmarna. R1 visar på en förståelse 
kopplat till att var musiker har sitt egna tycke och smak men samtidigt så innebär allt för stora 
skillnader på smak problem för gruppen. Dessa konflikter som R1 presenterar rotar sig inom 
estetiken hos gruppen, men de kan även på en personlig nivå hos respondenterna, vilket gör sig 
tydligt i citatet från R3 nedan. 

”Ja menar, jag har hoppat av band av den anledningen förut liksom [mhm]. För jag tycker inte det 
är värt det liksom, jag älskar att spela musik och jag vill inte att det ska va att man mår dåligt för att 
man går och spelar. För att det är personer man inte kommer överens med liksom [ah]. Man kanske 
kan komma överens med folk musikaliskt, men om man inte kommer överens på ett personligt plan… 
då.. då är det inte värt det liksom.” (R3: 1) 

R3 förklarar att han genom åren har upplevt konflikter kopplat till personliga aspekter inom 
band som han har varit verksam i. Att musicera är något som han anser ska skapa positiva 
effekter för honom själv och ifall han mår dåligt kopplat till musicerandet så anser han inte att 
det är värt mödan. I citatet lyfter han även hur han upplever att trots att han kommer överens 
med gruppen på ett musikaliskt plan så behöver han även kunna komma överens på ett 
personligt plan. Dessa två citat (R1: 2; R3:1) presenterar exempel på aspekter som utgör en 
unik aspekt för musikaliska grupper, där både estetiska och personliga egenskaper vägs in och 
påverkar gruppens dynamik. Som band behöver medlemmarna känna en gemenskap både 
utifrån musikaliska aspekter samt personliga aspekter. Detta innebär inte att det inte finns 
skillnader mellan gruppmedlemmarna kopplat till dessa musikaliska aspekter, utan att ifall 
dessa skillnader blir allt för påtagliga så skapar det problem för gruppen. 
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4.2 Ledarskap och rollskapande 
Under denna rubrik så presenteras aspekter kopplade till underkategorier som påverkar 
gruppens ledarskap och rollskapande. Dessa underkategorier finns inom flera överkategorier 
och kopplas till respondenternas upplevelser av skillnader mellan informalitet och formalitet. 
Det ledarskap som finns inom musikaliska ensembler kan utgöras på flertalet olika sätt. Att ha 
en klar ledarroll inom gruppen är mer eller mindre omtyckt och det är sällan som denna ledarroll 
är utsagd inom gruppen. Trots detta så kan samtliga respondenter peka ut ledarroller inom 
grupperna och samtidigt påpeka vilken påverkan dessa ledare kan ha på gruppen. Dessa 
ledarroller gör sig märkbara trots den informella karaktär som dessa musikaliska grupper omges 
av. Respondenterna visar på tydliga skillnader mellan det ledarskap som finns inom formella 
grupperingar och de informella grupper som band utgörs av, bland annat i citatet nedan där R5 
jämför sina upplevelser av att vara ledare för ett fotbollslag och att ingå i ett band. 

”Största skillnaden är att i fotbollen så vare utsagt, jag är tränare, ni är våra lärlingar, våra elever. 
I musiken så var alla samma, alla hade samma roll. […] Det är väl det som är skillnaden liksom, 
mellan det informella och det formella [mhm]. Här fanns det liksom, utsagt och det fanns en vilja att 
hela tiden, lära sig. Det fanns det ju i bandet också på ett sätt, men det var liksom, lite mera såhär 
”Fuck you, jag gör vad jag vill!”. Mera på fotbollen så var det såhär, ”Okej, jag gör så”.” (R5: 1) 

I citatet ovan så lyfter R5 upp skillnader inom ledarskap som han har upplevt som 
fotbollstränare och bandmedlem. Han menar att som fotbollstränare så har man genom sin 
formella roll som just tränare större möjlighet att påverka sin grupp medan inom bandet så fann 
sig ledarroller outsagd och inom det informella. Flertalet respondenter lyfter upp skillnader 
mellan det ledarskap de upplever inom de band som de är verksamma i och mer formella 
situationer liksom arbete, skola och andra typer av grupperingar, där formalitet är på ett sätt 
önskvärt, men samtidigt inte. Detta gör sig märkbart i citatet nedan där R1 gör en jämförelse 
mellan hur han infinner sig inom en orkester jämfört med ett band. 

”Ja, i orkestern så måste man underställa sig, underordna sig på ett annat sätt än i bandet. Där det 
går åt det hållet att var och en vill vara orkesterledare, mer eller mindre. Hur man ska spela, och 
vad vi ska spela [mh]. […] Det är på ett annat sätt som inte förekommer i den här, 50-60 manna 
orkestern. Där kan man inte ha några egna synpunkter utan där är det ledaren som bestämmer vad 
vi ska spela, i princip. Och hur vi ska spela. Om vi spelar bra eller dåligt får vi höra det då [mh]. 
[…] Så länge man är medlem i orkestern så måste man vara underordnad, duger det inte får man 
sticka då! [mh]” (R1: 3) 

R1 lyfter att han inom orkestern upplever en klar hierarki inom sig där gruppmedlemmarna 
måste underordna sig inför ledaren; konduktören. Som musiker inom orkestern så är det svårt 
att lyfta synpunkter om hur och vad som ska spelas. Denna gruppdynamik är förstådd inom 
gruppen, som gruppmedlem måste man förbli underordnad. I jämförelse med detta så lyfter R1 
upp gruppdynamiken inom det band som han är verksam i som mer oviss, där alla medlemmar 
har möjlighet till att påverka, men att detta kan innebära problem då samtliga vill och kan åta 
sig en ledarroll. Även inom detta citat så presenteras exempel på skillnader mellan informella 
och formella grupperingar, men det utgör även ett exempel på att dessa formella grupperingar 
även finner sig inom musikaliska grupperingar.  
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Trots att mindre musikaliska ensembler utgörs av en informell karaktär så betyder inte det att 
de att dessa grupper saknar ledarroller, utan snarare tvärt om. R7 förklarar i citatet nedan om 
hur hon anser sig själv vara ledaren inom sitt band och hur denna roll har stadgat sig inom 
gruppen. 

”Men, jag tycker att det är ganska skönt att vara ledartypen, jag kan också infinna mig att vara i 
bakgrunden, men… vet inte, det blir naturligt [mh] att man går in. […] Det är inte utsagt, vi har ju 
aldrig bestämt eller såhär, vi har aldrig sagt det, såhär. Utan alltså, det är klart att dom märker ju 
det också [mhm], eller vet det. Ehm. Så att, då, ah. Så där kunde det bli lite mer konflikter än förut, 
men nu har de såhär, accepterat det mer. Även fast vi inte har pratat om det.” (R7: 1) 

R7 menar i citatet ovan att trots att gruppens roller inte är utsagda så finns det uppfattningar om 
att hon innehar en klar ledarroll. Denna ledarroll beskriver hon som naturlig och som en roll 
som hon uppskattar. Denna ledarroll mottogs till en början av de övriga gruppmedlemmarna 
med ett visst motstånd, men de har enligt R7 infunnit sig inom denna gruppdynamik allt 
eftersom. Denna ledarroll förblir dock outsagd inom gruppen, men R7 menar att de övriga i 
gruppen även uppfattar henne som ledare. Detta utgör ett typisk exempel för ledarskapet inom 
informella grupper, där ledarrollen skapas genom tid och interaktion och förblir outsagd. R7 
anser sig operera som ledare inom gruppen trots att detta inte är en roll som är given henne utan 
snarare en roll som hon har skapat. Även R4 upplever detta utnämnda ledarskap som en påtaglig 
del inom gruppen och även att olika medlemmar tar åt sig denna roll beroende på situation. 

”Undermedvetet tror jag att är lite överens om att det ändå är… några som är mer ledare… eller 
inte ledare… Det är liksom ingen ledare, utan mer det här… ordentliga [mh]… Bandpappan! Typ, 
att det alltid finns en som har den rollen [ah]. Men sen kan det alltid skifta runt vem som har den 
rollen, men det är inget som är bestämt från början. Att, ”Du gör det här! Vi andra kommer bara 
spela!”. Det har inte jag upplevt att man har bestämt på det sättet.” (R4: 2) 

Trots att R4 beskriver ledarrollen som undermedveten så anser han att denna roll fortfarande är 
påtaglig inom gruppen. Vem som tar åt sig rollen skiftas runt inom gruppen och på så vis 
fördelas ansvaret inom gruppen mellan medlemmarna. R4 vill dock inte benämna denna roll 
som en ledarroll, trots att han finner kopplingar mellan denna roll och ledarskap. Att kalla någon 
eller sig själv för ledare är något som respondenterna har visat ha ett visst motstånd för. Band 
kan ha mer eller mindre klara ledarroller inom gruppen, dessa ledare är oftast outtalade men 
samtidigt förstådda inom gruppen. Kopplat till ett tydligt och klart ledarskap så beskriver R3 
sina egna uppfattningar om hur en klar ledarfigur kan vara gynnsam för band i citatet nedan. 

”De flesta band tycker jag borde ha nån form av självklar ledare, annars känns det… Annars är det 
liksom konstigt. För annars blir det ju som liksom, fem individer som inte riktigt vet vart dom ska 
någonstans [mh]. Så jag vet inte… jag tror… att… för mig är det som en självklarhet att det ska 
finnas en ledare och oftast att det finns en naturlig ledare liksom. Som snabbt tar på sig den rollen 
och känner att, de här, de är… att jag försöker liksom styra skutan.” (R3: 2) 

R3 lyfter i citatet ovan att han anser att band behöver nån form av självklar ledare för att kunna 
föra gruppen framåt. Utan denna ledargestalt så finner han det svårt att få ihop gruppen för att 
vara produktiv och speciellt då gruppen vill nå utsatta mål. Även denna gång så beskrivs ledaren 
som en naturlig ledare, vilket är något som flertalet respondenter lyfter kopplat till vem som 
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bär ledarrollen inom gruppen. Så trots gruppens informella karaktär så finns det fortfarande en 
vilja kopplat till att ha en ledare inom gruppen som arbetar aktivt med att föra gruppen framåt. 
Även R2 lyfter i citatet nedan upp liknande tankar kopplat till att ha en klar ledare inom 
gruppen. 

”Det skulle nog va ganska skönt å ha nån som alla visste, att ah, den här leder så nu kör vi. 
Det blir liksom inte så mycket konflikter och man behöver inte känna att man inte behöver 
göra någonting, att man inte ska vara rädd för att ta initiativ om man känner att det behövs 
och så vidare. Så ja, men, det är nog inte det alla vill. Men det skulle nog skulle nog vara 
skönt!” (R2: 1) 

R2 anser även hon att det skulle vara behändigt med att kunna ha en ledargestalt inom bandet 
och även att denna ledare var utnämnd som just ledare. Hon anser att detta skulle kunna leda 
till ett bättre konflikthanterande och även skapa rum för att kunna ta initiativ utan att det 
påverkar gruppdynamiken. Hon lyfter även att detta inte är något som alla skulle kunna tänka 
sig inom band och att det inte alltid är särskilt önskvärt gruppen. Utifrån citaten ovan (R3: 2; 
R2: 1) så kan en vilja till formalitet uppfattas. Att ha en utsagd och klar ledare skapar formella 
grunder för ledare att stå på och detta anser de både effektiviserar det kreativa skapande och 
konflikthanterande inom gruppen. Liksom R2 förklarar så är detta inte önskvärt inom samtliga 
band, men genomgående så finns det klara ledarroller inom dessa informella grupper, oavsett 
om de är utsagda eller inte. 

4.3 Demokratins dualitet 
Utöver datainsamlingen så upplevs respondenterna uttrycka en dissonans kopplat till demokrati 
och hierarki inom gruppen. Trots att det möjligen finns en vilja till en klar demokrati så 
förespråkar fortfarande respondenterna något motvilligt att detta kan leda till problem. Således 
kan det anses finnas inre motsättningar eller en dualitet kopplat till begreppet demokrati för 
respondenterna.  

I citatet nedan reflekterar R2 över dessa aspekter, där hon finner det svårt att kunna skapa en 
klar uppfattning av vad hon egentligen anser vara mest önskvärt inom hennes band. 

”Jag tänker att det är skönt att ha någon som styr lite, [mh] för när det är sån pass löst sammansatt 
demokrati, så blir det ju liksom att såhär, ”Ah vi kanske gör det här, kanske…”. Det är ingen, liksom, 
alla åsikter ska få finnas men det måste finnas någon som vill nånting. […] Ehm, men att, det behöver 
inte vara en så himla stel, eller rigim, bestämd statisk form av ledarskap, utan att… Fast ändå skulle 
det behövas! Det är ju så svårt, man vill ju inte att det ska vara att det här är jobb, eller så, det ska 
ju vara kul också [ah]. Men det skulle vara effektivt, effektivitet hade varit bra att ha mer av...” 
(R2:2) 

I citatet ovan så lyfter R2 upp problematiken som hon upplever kopplat till att ha en demokratisk 
gruppsammanhållning där alla har möjlighet till att bestämma. Att ha en klar ledarroll inom 
bandet skulle enligt henne öka effektiviteten, men detta leder till att gruppen blir mer 
uppgiftsrelaterad och känns som ett jobb och detta har en negativ effekt på gruppen, vilket även 
lyfts ovan (R9: 1). Denna skildring mellan en demokratisk eller hierarkisk gruppdynamik 
innebär ett dilemma för flertalet av respondenterna, där det är önskvärt att känna en demokratisk 
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anda i gruppen men samtidigt anses en hierarkisk ordning gynna gruppen positivt. Det behövs 
medlemmar som tar en ledarroll och för gruppen framåt, men det är viktigt att samtidigt kunna 
bevara en känsla av demokrati. Även R4 anser att ett klarare ledarskap leder till en effektivare 
men samtidigt mer konfliktrelaterad grupp, vilket är något som han lyfter i citatet nedan. 

”I dom banden som jag har vart i… De är väldigt demokratiska band [mh]. Alla är med och 
bestämmer, men det är mer att alla är inte med och forcerar framåt, men alla är med och bestämmer 
och tar beslut tillsammans [mh]. […] Att bestämma över ditt band, exakt hur de ska göra, då kan det 
nästan bara bli dålig stämning istället. Och då vill man ju inte spela, då blir det ju inte kul istället. 
[…] Jag tror att själva tanken är ju nog mer effektivt på ett sätt, när man har en som bestämmer… 
För det blir väldigt lätt mycket diskussioner i ett band, att bli liksom, eftersom det är det här… Alla 
har rätt att tycka och bestämma [mh]. ”Ska vi ta det här eller det här ackordet?” och så pratar man 
en timme om det…” (R4: 3) 

R4 anser att de band han är verksam i har en demokratisk gruppdynamik men att detta påverkar 
effektiviteten för gruppen. Demokratin inom gruppen leder till flertalet diskussioner och han 
anser att en klarare ledarroll skulle kunna göra gruppen mer effektiv. R4 lyfter dock att detta 
utgör en del inom det som han anser innebär ett musicerande inom ett band. Trots att 
effektiviteten kan öka genom ett klarare ledarskap så anser han att gruppen bör behålla sin 
demokratiska gruppdynamik. Denna demokratiska gruppdynamik är något som han anser är 
kopplat till kärnan av att musicera inom ett band. Även R5 lyfter upp ett klart ledarskap som 
något mer konfliktrelaterat, men samtidigt nödvändigt kopplat till att föra gruppen framåt i den 
musikaliska processen. 

”Det krävs ju nånstans, nånstans att nån, att nån, är mogen nog och duktig nog att kunna dra hela 
gruppen åt ett och samma håll. Det behöver inte handla om att man har en bestämd ledare liksom, 
för att om du har det, då kan det bli såhär, ”Ahmen, bara för att du är ledare, då tror du att du kan 
säga vad du vill!”. Eller liksom, då har du rätt att bestämma… Nä, det kan va knasigt i ett kreativt 
arbete liksom [mhm]. [… ]Nån måste sätta ner foten liksom och då, får jag väl säga, att jag var den 
som mest kunde sätta ner foten.” (R5: 2) 

Även R5 lyfter upp problematik kopplat till att ha en bestämd ledare i gruppen. Samtidigt så 
anser han att gruppen fortfarande kräver någon som kan föra gruppen framåt genom att anta en 
ledarroll. Han beskriver hur han anser sig tvingad till att anta en ledarroll, trots att gruppen 
innehar en demokratisk anda. Således förespråkar han ett outtalat ledarskap, där ledaren eller 
ledarna inte agerar som utnämnda ledare, då detta kan skapa konflikter inom gruppen. Detta 
innebär att gruppen kan behålla en demokratisk anda men när en ledare väl behövs kan han anta 
denna roll genom att ”sätta ner foten”. Dessa konflikter som är kopplade till att ha en alldeles 
för klar ledarroll lyfts även i citatet nedan. Inom de band som R2, R4 och R5 är verksamma i 
så finns en klar vilja till att behålla en demokratisk känsla inom gruppen. I citatet nedan så 
presenterar R6 sin syn på relationen mellan demokrati och hierarki och hur han föredrar en mer 
hierarkiska gruppmodeller. 

”Så då beslöt vi oss för att satsa, men då kom det här lite in med… ska det vara en platt organisation 
där alla är medbestämmande eller finns det, finns det liksom nån outtalad diktatur inom bandet? 
Men jag tror nog att… Jag har nog provat både och, och den där platta där alla säger sitt och där 
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alla har, en demokrati… Min personliga erfarenhet är att, det har varit svårare. […] Personligen så 
trivs jag bäst i hierarkier [mh]. Och jag vet att jag trivs med de fasta rollerna.” (R6:2) 

R6 menar att det är svårare att få en grupp att fungera ifall den utgår utifrån en demokratisk 
modell. Han förespråkar istället en hierarkisk modell med fasta, men fortfarande outtalade, 
roller. Denna typ av hierarki anses leda till en mer effektivare grupp när gruppen arbetar mot 
utsagda mål. Att söka en effektivare grupp och således ett klarare ledarskap går att koppla 
samman med respondenternas ambitionsnivå. R6 lyfter att de hade en rätt hög ambitionsnivå 
inom gruppen och således föredrar han en hierarkisk gruppmodell. 

Även R3 eftersträvar en ledarledd grupp och att frånskilja sig från en demokratiskt gruppering 
och presenterar sina tankar kopplat till detta i citatet nedan. 

”Så förut när jag spela i ett band... Där var det ju verkligen så att… Alla skulle… När man liksom 
skrev låtar så skulle verkligen alla säga sitt [mhm]. Å, skulle komma med idéer i alla låtar och så 
här liksom, det blev ju jävligt splittrat i slutändan liksom [aha]. Det kändes som att.. Att vi visste inte 
liksom inte.. Det var alltid som ett vägskäl hela tiden… Att mitt i en låt tänka ”aha, vart ska vi nu 
då? Vilken väg ska vi gå?”. (R3: 3) 

R3 lyfter i citatet ovan upp ett exempel på hur han har ingått i ett band som innehar en 
demokratisk karaktär och hur detta ledde till en mer splittrad och icke-fungerande grupp. 
Demokratin ledde till förvirring kopplat till låtskrivande vilket i sin tur ledde till en mindre 
fungerande grupp. Genom att gruppen eftersträvade en så pass platt organisation så upplevde 
R3 att ingen gruppmedlem kunde ta tag i gruppen för att kunna föra den framåt på ett positivt 
sätt. Detta är något som även R7 upplever inom sin grupp, men enbart efter att gruppen själv 
gjort ett val om att agera utifrån en mer demokratisk gruppdynamik. 

”Det har ju också varit en irritation kring det. Alltså såhär… Det var ett tag, typ ett halvår sen 
kanske. Eller förra sommarn, så var det såhär, ”Nu gillar inte vi att du styr så mycket, när vi skriver! 
Vi vill faktiskt skriva tillsammans!”. För då hade det gått till den nivån att jag bara kom och ba’ 
”Hej! Här är en färdig låt! Spela den!”. Eh, men sen så har vi ju inte heller skrivit nånting sen dess. 
Så att jag vet inte, det kanske var det sättet som funkade för oss!” (R7: 2) 

R7 lyfter upp att hon tidigare tagit en klar ledarroll inom sitt band men att de övriga 
gruppmedlemmarna inte ville infinna sig inom denna hierarkiska gruppmodell. Sedan de 
försökt arbeta mer demokratiskt inom gruppen så har de dock inte lyckats producera ny musik, 
vilket får R7 att poängtera att denna form av hierarkisk gruppmodell möjligen fungerade bättre 
för gruppen. Ledaren behöver således tillåtelse av de övriga medlemmarna för att få leda 
gruppen. Infinner sig gruppmedlemmarna inte i att bli ledda skapar detta problem för gruppen. 
R7 förespråkar detta ledarskap men för de övriga gruppmedlemmarna så var inte ledarskapet 
önskvärt och istället förespråkades en mer demokratisk modell. 

Sammanfattningsvis så behöver gruppmedlemmarna inom en informell grupp göra en 
avvägning kopplat till hur pass klara roller gruppen bör ha. Vissa grupper fungerar inte utifrån 
en hierarki, andra fungerar inte utifrån en demokrati. Den demokratiska andan är näst intill 
alltid önskvärd och flera grupper eftersträvar denna modell, men samtidigt så behövs nästan 
alltid en klar ledarfigur inom bandet som för gruppen framåt. Detta rollskapande görs i det tysta, 
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genom interaktion och inte genom en utsagd rollfördelning För att denna ledare ska lyckas 
måste det skapas en förståelse inom gruppen om ifall en viss gruppmedlem kan anta en ledarroll. 

4.4 Den musikaliska ledaren 
Under denna rubrik kommer aspekter och underkategorier kopplat till överkategorin det 
informella ledarskapet att presenteras. Utifrån datainsamlingen kan flertalet former av 
ledarskap uppfattas som sammanfattar den musikaliska ledaren. Dessa ledarskapsformer är: det 
delade ledarskapet, det situationsbundna ledarskapet, det tysta ledarskapet och det 
transformativa ledarskapet. Dessa former av ledarskap är oftast verksamma tillsammans inom 
respondenternas grupper, det musikaliska ledarskapet utgörs således av en blandning av dessa 
ledarskapstyper. Nedan kommer flertalet citat att presenteras som belyser dessa ledarskapstyper 
och hur de både uppkommer inom gruppen och hur de uppfattas av respondenterna. 

I citatet nedan så lyfter R8 upp sina erfarenheter av det delade ledarskapet som han upplevt 
inom sitt band. 

”Jag ledde det… business, såhär driva på. Driva på så vi kom iväg på turné, eh, så att vi fick gig, 
hade kontakt med andra band ur ett såhär business-perspektiv [mh], eller organisatoriskt perspektiv 
då, kanske man skulle kunna säga. Medan trummisen då var han som drev på, ahmen, det 
musikaliska för han övade fyra-fem timmar om dan själv. Och blev jävligt duktig, och såg till så att 
vi skrev låtar liksom, och dra…” (R8: 2) 

I citatet ovan så ger R8 exempel på hur de arbetar utifrån ett delat ledarskap inom gruppen. Han 
förklarar hur han antog en ledarroll inom det organisatoriska och hur ledarrollen för det 
musikaliska åtogs av någon annan i gruppen. Denna typ av rollfördelning är uppenbar för R8, 
där han beskriver de övriga medlemmarna som duktiga musiker men lata kopplat till att föra 
bandet framåt. Denna form av delat ledarskap finner sig inom många av de konstellationer som 
respondenterna är delaktiga i och utgörs oftast av två individer inom gruppen som i tar klara 
ledarroller. En annan form av delat ledarskap är något friare och lösare kopplat till klara 
ledarroller. R9 förklarar i citatet nedan hur hon upplever det delade ledarskapet inom gruppen 
kopplat till låtskrivande. 

”En medlem har väl varit, eh… Drivande, som en av ledarna, alltså ganska tydligt. Och… 
Gitarristen också, det är som att dom har delat lite på den rollen. […] Men när vi skriver musik så 
är det ju väldigt mycket att, det är verkligen att alla bidrar med en egen del. En skriver texten, en 
annan kommer på nåt gitarriff, jag lägger nån ackordsföljd på det, och kanske kommer på en melodi 
[ah]. Och trummisen har lagt nå trumkomp, basisten har nå najs basgång. […] Det är rätt intressant 
ändå, att såhär… det är verkligen VI.. våra delar komplimenterar varandra så himla bra.” (R9: 2) 

R9 förklarar att under en låtskrivarprocess så tar varje gruppmedlemmarna ansvar för sin egna 
del. Hon förklarar låtskrivandet som en gemensam process, med betoning på att resultatet 
skapas tillsammans inom gruppen. En viktig del för många respondenter är känslan av att låta 
samtliga vara delaktiga inom gruppen, speciellt inom de kreativa delarna av processen. Hon 
förklarar även att trots att det finns klara ledarroller inom gruppen när det kommer till att 
organisera eller att driva gruppen framåt men att dessa roller inte är lika tydliga under 
låtskrivarprocessen. Således finns även en situationsbaserad aspekt inom ledarskapet inom 
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gruppen. Även R5 upplever detta delade och situationsbaserade ledarskap inom sitt band, vilket 
han lyfter i citatet här nedan.  

”Vi hade, vi hade ett delat ledarskap. Och, det kunde ju förändras beroende på vem som var på topp. 
Liksom. […] Hade jag en dålig dag eller någonting så var nån annan där och drog igång 
maskineriet, så delat ledarskap var det ju. Vi snackar ju aldrig om ledarskap liksom, det är ju, helt 
liksom, det sker i det tysta [mhm].” (R5: 3) 

R5 är väl medveten om att gruppen han musicerar i har ett delat ledarskap och förklarar hur 
detta hjälper gruppen arbeta under olika situationer. Genom det delade ledarskapet så står inte 
R5 själv som ansvarig för gruppens insats och utifrån situation kan olika gruppmedlemmar anta 
en ledarroll. Detta innebär inte att enbart ledarrollen förändras inom gruppen, utan även att 
gruppdynamiken och rollfördelningen inom gruppen kan förändras utifrån situation. R5 lyfter 
även att detta ledarskap sker i det tysta och liksom nämnt ovan (R4: 1; R7: 2) så värderar R5 
detta outtalat ledarskap som en viktig aspekt för gruppen. Även R6 anser att ledarskapet i hans 
band är outtalat, trots att han anser att han innehar en rätt klar ledarroll inom gruppen.  

”Det var aldrig uttalat… Men på nåt sätt bara tog på mig den kostymen och ah, ville bestämma [ah]. 
Och jag var väl inte jätte, jätteintresserad över vad de andra tyckte och tänkte, men det är klart man 
ville ha bekräftelse över att det var en bra låt man ville spela. […] Jag vet ju att dom tyckte framför 
allt att det var väldigt skönt att jag skrev låtarna. Jag hade lätt för det, jag hade lätt för melodier 
och… Komma på saker så [mhm]. Om det sen gav mig liksom ett… En position, att vara bandledare, 
det vet jag inte.” (R6: 3) 

R6 förklarar hur han antog sig en ledarroll inom sin grupp och samtidigt agerade som låtskrivare 
och kreativa drivkraft. Han upplever denna roll som outtalad och anledningen till att han innehar 
denna ledarroll anser han beror på hans vilja till att agera som ledare och hans driv. Han 
upplever att han är den som driver skapandet inom gruppen, men han kan inte riktigt anta att 
denna roll enbart beror på hans kreativa drivkraft. Under datainsamlingen så lyfter dock flertalet 
deltagare att just engagemang och vilja till skapande oftast leder till en ledarroll inom gruppen. 
Den som anses ha mest engagemang inom en viss situation anses även anta en ledarsituation 
inom denna situation. I citatet nedan så lyfter R4 hans upplevelser kopplat till ett 
situationsbaserat ledarskap som även det går att koppla till engagemang och drivkraft. 

”Det är ju såhär, jag har ju alltid vart lite ledarroll, eller såhär, ta ansvar roll. Se till att man gör 
saker i tid och seriöst [mh]. […] Men i replokalen har jag själv kanske blivit lite mer… Passiv, i 
ledarrollen [mhm]. Det är inte medvetet i sig, men det är som att repet får göra sig grej. Så där... 
Där blir det liksom… Det skiftar lite att den som brinner mest för det blir mest engagerad och sen 
när man går ut ur replokalen så gör inte den nånting på en vecka [ah, hehe]... Å sen när man repar 
igen så är det den som driver det framåt, det behöver inte alls vara samma typ när man väl spelar 
och man sitter och pratar.” (R4: 4) 

I citatet ovan lyfter R4 hur han tar en mer passiv roll under själva repandet och förklarar att den 
som antar en ledarroll är den som har mest engagemang kopplat till arbetet i replokalen. Utanför 
replokalen kan denna individ anta en mer passiv roll och R4 själv träda in i en ledarroll kopplat 
till organisationen. För R4 så finns det klara skillnader för ledarskapet utifrån den situation som 
gruppen befinner sig, där den som är mest driven i stunden antar en ledarroll. Detta innebär att 
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gruppen upplever ett situationsbaserat och delat ledarskap, men samtidigt ett ledarskap kopplat 
till engagemang och aktivitet, vilket är kopplat till ett transformativt ledarskap (Kirkbride, 
2006; Kousez & Posner, 2011). Anledningen till att vissa antar en ledarroll och andra inte 
förklaras ofta genom engagemang, driv och vilja kopplat till skapande och estetiskt uttryck. 
Detta är något som R3 presenterar i citatet nedan sina tankar kopplat till att ledarskap och 
skapande.  

”Det är ju inte ledarskapet i sig som är viktigt för mig utan det är mer att, jag… Jag vill vara kreativ, 
jag vill vara driven och jag vill skriva… Jag vill ha liksom idéer, jag har ju idéer hela tiden i huvudet 
liksom och då… Då är det ju svårt att inte bli ledare tror jag [mh]. Om man hela tiden är såhär, 
vafan jag vill bara skapa liksom [ah].” (R3: 4) 

R3 förklarar att han upplever en stark vilja till att skapa musik och att detta leder till att han 
antar en ledarroll inom gruppen. För honom finns det inte någon egentlig vilja till att anta en 
ledarroll, utan förklarar att detta faller sig naturligt för honom genom hans engagemang. Hos 
flera respondenter har konceptet av en naturlig ledare lyfts upp (R3: 4; R7: 1). Många syftar 
just på engagemang, driv och vilja som det som skapar denna naturliga ledarroll vilket i sin tur 
kan kopplas till det transformativa ledarskapets ledartyp. 

4.5 Det musikaliska ledarskapet 
Avsikten med denna uppsats är att bilda en teori om det ledarskap som finns inom mindre 
musikaliska ensembler grundat i kvalitativ data. Genom datainsamlingen har huvudkategorin 
Det musikaliska ledarskapet uppkommit utifrån de unika aspekter av ledarskap som är kopplat 
till dessa informella grupper av musiker. Anledningen till att huvudkategorin benämns som just 
musikaliskt ledarskap grundar sig i de unika aspekter som den musikaliska gruppen 
karaktäriseras av, där aspekter så som estetik och skapande innebär en frånskiljning från andra 
typer informella grupper. Huvudkategorin avspeglar de aspekter som respondenterna upplever 
är viktiga för ett effektivt ledarskap och en effektiv grupp. Denna huvudkategori utgörs av tre 
överkategorier: Den musikaliska gruppen, Demokratins dualitet och Det informella 
ledarskapet. De underkategorier som finns inom dessa kategorier har presenterats i resultatet 
ovan (se 4.0 Resultat). Detta utgör även den teori som uppsatsen genom användandet av 
grounded theory avser att bilda. Denna teori utgör även uppsatsens teoretiska ambition och 
ramverk.  

I figuren nedan (Figur 1) avbildas de olika kategorier som datainsamlingen har resulterat i 
kopplat till gruppens dynamik, rollskapande och ledarskap. 
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Figur 1. Teoretisering av det musikaliska ledarskapet utifrån tre hierarkiska nivåer av kategorier 
(huvudkategori, överkategorier och underkategorier). Pilarna representerar ytterligare 
hierarkiska aspekter, där underliggande överkategorier påverkar överliggande överkategorier. 
Underkategorier som finns inom flera överkategorier påvisas genom streckade linjer. 
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Huvudkategorin ”Det musikaliska ledarskapet” utgörs av överkategorierna: Den musikaliska 
gruppen, Demokratins dualitet och Det informella ledarskapet. Dessa överkategorier agerar 
tillsammans för att utgöra huvudkategorin. Liksom figuren ovan visar så presenteras teorin 
utifrån en hierarkisk modell, där kategorier påverkas av underliggande kategorier och faktorer. 
De underkategorier som påverkar de tre överkategorierna finns i figurens högra fält och har 
presenterats inom resultatet. Vissa av dessa underkategorier finns inom flera underkategorier, 
vilket representeras inom figuren genom prickade linjer. Pilarna inom figuren representerar en 
ytterligare aspekt av hierarki inom teorin, där de underliggande kategorierna inom figuren 
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påverkar de överliggande kategorierna på ett vertikalt plan. Detta innebär att överkategorien 
den musikaliska gruppen ligger som grund för de två övriga överkategorierna och kategorin 
demokratins dualitet påverkas av den musikaliska gruppen och i sin tur påverkar gruppens 
informella ledarskap.  

Den musikaliska gruppen är det som ligger i grunden för det musikaliska ledarskapet och vad 
som gör gruppen unik. Genom estetisk drivkraft och engagemang så frånskiljer sig den 
musikaliska gruppen från övriga informella grupperingar och detta påverkar i sin tur 
gruppdynamiken inom gruppen. Inom denna överkategori finns tre underkategorier som gör sig 
märkbara: Den musikaliska kärnan, Gemenskap och Estetik. Den musikaliska kärnan beskrivs 
ofta som en gnista eller ett driv som finns hos gruppmedlemmarna. Detta innebär en känsla som 
är svår att beskriva och att ta på, men som samtidigt är högst påtaglig för respondenterna när 
det kommer till varför hen musicerar, vilka hen väljer att musicera med och vad som får gruppen 
att fungera (R6: 1; R9: 1). Denna musikaliska kärna utgör en grund till de informella 
grupprocesser som gruppmedlemmarna upplever och kan agera som en förklaring till de 
motstridiga tankar som finns om demokrati och rollskapande inom gruppen. Den gemenskap 
som gruppmedlemmarna upplever inom gruppen är en ytterst viktig detalj kopplat till 
gruppsammanhållning och effektivitet inom gruppen. En bristande gruppsammanhållning leder 
till att gruppen upplöses eller att gruppmedlemmar sparkas och detta kopplar respondenterna 
till hur väl de upplever att umgänget inom gruppen fungerar (R1: 2; R3: 1; R8: 1). Denna 
gemenskap innefattar både estetisk och personlig gemenskap. Kopplat till allt inom den 
musikaliska gruppen står estetiken i centrum. Detta innebär själva musicerandet och viljan till 
att skapa, vilket anses både leda till en mer välfungerad grupp och skapa möjligheter för ett 
starkare och mer effektivt ledarskap och rollskapande. 

Överkategorin Demokratins dualitet utgör även det en viktig del kopplat till 
gruppmedlemmarnas upplevelser av ledarskapet inom gruppen. Denna överkategorier avser att 
behandla den dissonans som gruppmedlemmarna upplever kopplat till ett mer eller mindre klart 
ledarskap inom gruppen. Inom denna överkategori så finns underkategorierna: 
Informalitet/Formalitet, Hierarki/Demokrati och Ovilja till ledarrollen. Respondenterna 
uttrycker i regel en vilja av att upprätthålla en demokratisk anda inom grupperna, men samtidigt 
förespråkar de ett klarare ledarskap utifrån en hierarkisk modell kopplat till effektivitet inom 
gruppen (R4: 3; R2: 2). Alltså går det att säga att det finns en vilja till att agera utifrån en formell 
gruppkaraktär men samtidigt bevara den informella känslan inom gruppen. Denna informella 
karaktär är viktig för att upprätthålla en god moral och känsla inom gruppen och påverkar även 
hur ledarskapet görs inom gruppen (R5: 1; R1: 3). Utifrån denna kategori så finns en ovilja till 
att anta och bekräfta ledarroller inom grupperna, vilket även går att koppla till det tysta och det 
informella ledarskapet. Detta påverkar de aspekter som kopplas till rollskapande, där roller 
behöver skapas tillsammans inom gruppen i det tysta. Görs detta rollskapande på ett formellt 
sätt så påverkar det gruppdynamiken och gruppmedlemmarnas upplevelser av gruppen. 

Överkategorin Det informella ledarskapet behandlar de ledarskapsprocesser som 
respondenterna anser är verksamma inom den informella kontext som gruppen agerar utifrån. 
Utifrån datainsamlingen så finns tanken om att ett effektivt ledarskap inom gruppen förlitar sig 
på ett delat och situationsbaserat ledarskap som sker i det tysta. Denna kategori utgörs av 
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underkategorierna: Den transformativa ledaren, Det delade ledarskapet, Det 
situationsbaserade ledarskapet och Det tysta ledarskapet. Den ledartyp som återfinns inom 
datainsamlingen innebär en transformativ ledare. För att gruppen ska utvecklas och föras framåt 
behövs även en engagerad och aktiv ledare, vilket är aspekter som utgör det transformativa 
ledarskapet. Den transformativa ledaren utgör således en viktig del för gruppen, där 
engagemang och aktivitet leder gruppen framåt (R6: 3; R4: 4; R3: 4). Denna form av ledartyp 
relateras även till respondenternas beskrivning av en naturlig ledare. Ett delat ledarskap anses 
vara nödvändigt för respondenterna för att skapa ett effektivt band, där minst två medlemmar 
som axlar en gemensam ledarroll anses vara behövligt inom gruppen (R8: 2; R9: 2; R5: 3). 
Underkategorin det tysta ledarskapet utgörs inte av en ledarform, utan snarare något som 
påverkar gruppens upplevelse av ledarskapet, vilket i sin tur påverkar motivation och nöje för 
gruppens medlemmar. Är ledaren inom gruppen outtalad så visar det sig att gruppens 
uppskattning av ledaren ökar (R5: 3; R4: 1; R7: 2). Det informella ledarskapet har en stor 
påverkan på hur effektivt gruppen kan producera sin musik och detta kan samtidigt påverka 
gruppmedlemmarnas upplevelser av hur det är att musicera inom gruppen.  

Sammanfattningsvis så innebär det musikaliska ledarskapet ett ledarskap som tar vara på de 
informella aspekterna som finns inom mindre musikaliska grupper, där ledarskapet är starkt 
kopplat till grupprocesser och den situation som gruppen befinner sig i. För att gruppen ska 
agera effektivt behöver den både fungera utifrån ett estetiskt samt en personlig aspekt, ha en 
klar rollfördelning som skapas informellt inom gruppen samt ett ledarskap som bygger på 
engagemang och sker i det tysta. Alla dessa aspekter bygger på den interaktion som sker inom 
gruppen och även den glöd gruppmedlemmarna upplever kopplat till sitt musicerande. Tas alla 
dessa aspekter till vara på inom en grupp så skapar detta goda förutsättningar till ett gott 
ledarskap och en väl fungerande musikgrupp. 

5.0 Diskussion 
Inom detta avsnitt så kommer en reflektiv diskussion att presenteras, där uppsatsens resultat 
kopplas samman med uppsatsens olika delar. Under de olika rubrikerna så presenteras 
diskussion om uppsatsens utförande och resultat, där självkritik och reflektioner kopplat till 
uppsatsens forsknings- och samhälleliga relevans lyfts. Under rubriken 5.1 Metodologisk 
diskussion så ges förklaringar till uppsatsens metodologiska val och utformning. Här 
presenteras även hur uppsatsen skapar sig forskningsrelevans och skulle kunna förbättras. 
Under 5.2 Resultatdiskussion så presenteras resultatet kopplat till uppsatsens syfte och mål. Här 
jämförs även uppsatsens resultat med bakgrund och tidigare forskning. Slutligen under rubriken 
5.3 Utvidgande diskussion så presenteras en högst reflekterande och personlig diskussion som 
relaterar sig till teorin av det musikaliska ledarskapets samhälleliga relevans. Under denna 
rubrik problematiseras begreppen informellt- och formellt ledarskapet för att kunna uppmana 
till reflektion.  

5.1 Metodologisk diskussion 
Då uppsatsen skiljer sig från ett traditionellt utförande av GT (se 3.2 Uppsatsens användning 
av Grounded Theory) så kan argument föras kopplat till uppsatsens validitet och upplevda 
teoretisk mättnad. De tre faser som GT vanligtvis utgörs av (den öppna-, selektiva- och 
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teoretiska fasen) kräver en teoretisk mättnad kopplat till studiens fortsatta utformning. Genom 
detta förhållningssätt så skapas den systematiska teorigenerering som metoden grundar sig på 
(Charmaz, 2006; Hartman, 2008). Då denna uppsats frånskiljer sig från denna systematik så 
kan detta uppfattas leda till en avsaknad av teoretisk mättnad. Genom den kronologiska 
processen som denna uppsats utgått ifrån så finns svårigheter kopplat till att finna när teoretisk 
mättnad egentligen upplevs och vad detta innebär för den fortsatta utveckling av uppsatsen. 
Den teorigenerering som uppsatsen har genomgått kan således kritiseras utifrån ett traditionellt 
användande av GT. Denna mättnadsproblematik har dock tagits i åtanke vid utformandet av 
metodanvändningen för uppsatsen. Trots att teorigenereringen finner en avsaknad av 
systematik så finns fortfarande öppna, selektiva och teoretiserade faser av datainsamling, analys 
och kodning. Nedan följer en redogörelse av detta. 

Genom att utveckla urval, datainsamling och analys fortlöpande med studien så har uppsatsen 
funnit sin form i enlighet med GT. Denna utveckling skedde genom att utgå ifrån ett brett och 
inkluderande forskningsområde för att sedan smalna av detta i enlighet med GT under studiens 
gång. Detta innebar i praktiken att uppsatsens forskningsområde från början utgjordes av 
”Informella grupper”. Kopplingen till detta forskningsområde fanns i sin tur genom ett intresse 
för det konfliktrelaterade ledarskapet utifrån populärkulturell skönlitteratur, där informella 
grupper inom dystopiska sammanhang utgör populära teman för författare (Goldings, 2010; 
Orwell, 2010). Utifrån detta konfliktrelaterade ledarskap fanns intresset till att undersöka 
musikgrupper, där media ofta rapporterar om konflikter, problem och dispyter som 
gruppmedlemmarna upplever inom dessa informella grupperingar (Gilmore, 2009; Michaels, 
2013; Rolling Stone Magazine, 2013; Berling & Synofski, 2004). För att skapa ytterligare 
förståelse om denna grupp så genomfördes en selektiv datainsamling av populärkulturell data 
för att på så vis smalna av forskningsområdet (se 3.3 Datainsamling och Urval). Detta gjordes 
i enlighet med GTs ställning till datainsamling som tar vara på alla typer av data (Glaser & 
Strauss, 1967). Genom denna datainsamling så blev det uppenbart att ledarskap utgjorde en 
viktig detalj för musicerandet inom mindre grupper. Således så skapade sig studien en mer 
selektiv och fokuserad ingång på området genom att undersöka ledarskapet inom olika typer av 
musikgrupper.  

Utifrån detta avsmalnade forskningsområde så utfördes nio semistrukturerade intervjuer. Både 
urvalet av respondenter och innehållet inom dessa intervjuer utvecklades under studiens gång. 
Till en början så fanns ett intresse av att undersöka flertalet olika former av musikgrupper, men 
då det visade sig att ledarskapet inom dessa olika grupper skiljde sig markant från varandra så 
avsmalnades urvalet ytterligare till att enbart behandla ledarskapet inom mindre musikaliska 
grupper, liksom band. Denna selektiva avgränsning gjordes efter tre utförda intervjuer. Dessa 
grupper upplevdes som homogent tyckande, där teoretiskt mättnad fanns tidigt kopplat till de 
grupprocesser som respondenterna ansåg sig uppleva inom sina musikgrupper. Således 
utvecklades även datainsamlingen till att beröra flertalet aspekter bortom ledarskap och 
rollskapande och istället beröra mer kärnan inom musicerandet. Analysen av insamlad data 
utgjordes av ett fortsatt avsmalnande av området tillsammans med ett omfattande kodande och 
kategoriserande där huvudkategorin Det musikaliska ledarskapet fanns tidigt inom 
analysprocessen. Detta tillvägagångssätt som presenteras ovan utgör exempel på hur studien 
har använt sig av GTs styrkor kopplat till att skapa en teori som grundar sig på insamlad data. 
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Genom att analysera fortlöpande under studien så kunde studien även dra nytta av GTs 
förhållning till deduktion och induktion, där deduktiva element för studien framåt (se 3.1 
Grounded theory). Trots uppsatsens frånskiljning från ett traditionellt utförande av GT (se 3.2 
Uppsatsens användning av Grounded Theory) så följer uppsatsen fortfarande GTs 
metodologiska filosofi och process genom detta utförande.  

Att undersöka ledarskapet inom musik grupper kan göras utifrån andra metodologiska ansatser 
och former av datainsamling. Uppsatsen skulle kunnat utnyttja deltagande observationer som 
en del av datainsamlingen för att skapa en starkare förståelse kopplat till hur 
gruppmedlemmarna upplever gruppens kultur. Detta skulle kunnat göras utifrån en etnografisk 
metodik som förlitar sig just på den deltagande observationen för datainsamling (Creswell, 
2012). Även GT kan utnyttja användandet av deltagande observation kopplat till 
datainsamlingen, men genom uppsatsens begränsningar och den deltagande observationens 
omfattning utifrån tid så valdes denna insamlingsmetod bort. Behovet av nyckelinformanter 
kopplat till en deltagande observation utgjorde även det en faktor till varför denna 
datainsamlingsmetod valdes bort. Skulle nyckelinformanter hittas så skulle dock uppsatsen 
kunna utgöras utifrån en etnografisk metodansats med goda möjligheter till ett rikt resultat. 
Fortsättningsvis så har bevarandet av en informell karaktär under de tidiga delarna av 
datainsamlingen visat sig värdefullt för uppsatsen och studien. Således anser jag att andra mer 
deduktiva metoder som bygger på förförståelse, liksom fenomenologi och diskursanalys 
(Creswell, 2012), inte talar för studiens fördel. Trots att dessa metoder inte gjort sig passande 
för denna uppsats så skulle fortsatt forskning kunna utnyttja styrkorna inom dessa metoder för 
att utveckla förståelsen av det informella och musikaliska ledarskapet. Genom att se på dessa 
fenomen utifrån flera olika perspektiv och ”glasögon” så skulle de på så vis utvecklas och på 
så vis bredda förståelsen om ämnet.  

5.2 Resultatdiskussion 
Uppsatsens resultat avser att visa upp en bred bild av ledarskap inom musikaliska ensembler 
och samtidigt skapa en uppfattning av vad det innebär för gruppmedlemmarna att ingå i dessa 
grupper. Uppsatsens syfte av att kartlägga och undersöka rollskapande och ledarskap inom 
musikaliska ensembler har uppnåtts genom resultatet. Resultatet kan anses presentera rik data 
genom det maximerade urvalet utifrån respondenterna och de homogena svar som 
respondenterna har gett. Uppsatsens huvudresultat utgörs av huvudkategorin och teorin Det 
musikaliska ledarskapet som en helhet, där underkategorierna det informella ledarskapet, 
demokratins dualitet och den musikaliska gruppen tillsammans sammanfattar resultatet i stort. 
Huvudkategorin fanns tidigt i analysen där de övriga underkategorierna representerar en bred 
bild av det som respondenterna lyft under datainsamlingen. Trots detta så har vissa kategorier 
som gjort sig märkbara inom analysen förkastats. Av dessa kategorier så är det 
konfliktrelaterade ledarskapet den mest omfattande kategorien. För respondenterna så ansågs 
konflikter både innebära utveckling och problem inom gruppen. Flertalet respondenter lyfte 
konflikter som viktiga processer för skapande och som en viktig del för dessa gruppers 
utveckling, men även något som kan förhindra dessa aspekter utifrån konflikternas omfång. 
Anledningen till att denna kategori förkastades beror på kategoriens omfattning. Inom den 
konfliktrelaterade kategorien fanns flertalet underkategorier och aspekter som påverkade 
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varandra, men dessa kategorier ansågs skilja sig från de övriga kategorierna inom teorin av det 
musikaliska ledarskapet. Den konfliktrelaterade kategorin skulle kunna utgöra en egen 
huvudkategori utifrån dess bredd och omfattning men utifrån denna uppsats avgränsningar så 
förkastades kategorien. Konflikter utgör en stor del av informella gruppers rollskapande och 
agerande, men agerar utanför det musikaliska ledarskapet. Fortsatt forskning kan ta vara på 
denna kategori genom att undersöka konflikter i samband med skapande, rollskapande och 
ledarskap inom informella grupperingar.  

Kopplat till uppsatsens bakgrund (se 2.0 Bakgrund) så kan flertalet likheter finnas mellan 
uppsatsens resultat och tidigare forskning. För att finna artiklar som gav relevant kunskap så 
användes sökorden ”informal groups”, ”informal leadership”, ”small groups”, ”music groups”, 
”band”, ”role making” och ”group dynamics”. Dessa sökord användes inom databaserna 
Emerald Insight för att finna ledarskapsforskning och Sociological Abstracts för att finna 
grupp-, roll- och interaktionsrelaterad forskning. Inom resultatet så finns likheter mellan 
uppsatsens bakgrund och respondenternas upplevelser av de grupper de ingår i. Dessa grupper 
beskriver respondenterna i stor likhet med tidigare forsknings beskrivningar av informella 
grupper (se 2.1 Informella grupper). Informella grupper beskrivs som naturliga grupper där 
gruppen själv skapar sina egna roller och ledare genom interaktion. Skillnader görs mellan 
informella och formella grupper genom hur ledarskapet skapas och hur gruppmedlemmarna 
agerar utifrån gruppens dynamik och formering (Atik, 1994; Hussein, 1989; Fiellin, 1962). 
Dessa informella aspekter finns inom uppsatsens resultat, där flertalet deltagare upplever att 
ledarskapet och rollskapandet inom gruppen görs tillsammans genom interaktion. När deltagare 
jämför den gruppdynamik som de upplever inom ett band med den gruppdynamik de upplever 
på t.ex. sin arbetsplats så visar de upp liknande resonemang som tidigare forskning har 
presenterat om skillnaderna mellan informella och formella grupper. Även när respondenterna 
lyfter upp exempel på formellt ledarskap som fortfarande kopplas till musicerande, t.ex. genom 
orkestrar och körer så görs klara distinktioner av hur ledarskapet görs och uppfattas inom 
grupperna. Inom dessa större grupper så anses ledarrollen som fast och ditsatt och gruppens 
medlemmar finner sina egna roller därefter, vilket flertalet respondenter anser likna ett formellt 
chefskap. Detta formella ledarskapet anser respondenterna vara sämre och föråldrat och hör 
sällan hemma i mindre musikgrupper liksom band, men inom dessa större grupper tillhör detta 
normen och således accepteras det. På liknande sätt syns en utveckling inom det moderna 
ledarskapet där detta formella och rationella chefskap anses vara oattraktivt jämfört med ett mer 
normbaserat ledarskap (Tengblad, 2000).  

Vem som åtar sig en ledarroll har visat sig utifrån tidigare forskning bero på flertalet aspekter. 
Detta kan bero på mer konkreta aspekter, liksom erfarenhet (Amit et al., 2009), men även mer 
underliggande aspekter, liksom socio-politiska och etiska ramverk (Penlington & Holmstrom, 
2013). För respondenterna har dessa aspekter haft mer eller mindre påverkan på deras 
upplevelser av rollskapande inom sina grupper. Erfarenhet av att tidigare musicera kan innebära 
en aspekt som avgör ifall medlemmen åtar sig en ledarroll eller inte, men detta innebär ingen 
nödvändighet för respondenterna. Respondenterna lyfter snarare vilja, engagemang och driv 
som anledningar till att anta en ledarroll. Att åta sig en ledarroll utifrån socio-politiska ramverk 
har dock inte visat sig tydligt hos respondenterna. Men respondenterna uttrycker fortfarande 
underliggande uppfattningar om dessa ramverk då de resonerar över underliggande faktorer för 
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att respondenterna ens ingår i ett band. Många respondenter förklarar hur de sen tidig ålder har 
fått en möjlighet till att kunna musicera, antingen genom musikskola eller egna förutsättningar, 
och hur de genom det sociala ramverk som respondenterna har befunnit sig i så har möjligheter 
för musicerande inom band skapats. Denna aspekt utgör en aspekt som fortsatt forskning skulle 
kunna utnyttja ytterligare. Kopplat till gruppdynamik och Curşeus et al. (2012) studie om 
emotionsreglering inom mindre grupper så uttrycker respondenterna liknande resonemang 
kopplat till sina erfarenheter av konflikthantering. En god sammanhållning och 
konflikthantering anser respondenterna leder till att gruppen kan fortsätta över en längre tid. Då 
emotionsreglering utgör en del av dessa grupprocesser (Curşeu et al., 2012) så kan 
emotionsreglering även anses innebära en viktig del för gruppernas sammanhållning och 
verksamhet.  

Inom det musikaliska ledarskapet så har fyra olika aspekter av ledarskap funnits genom 
datainsamlingen (se 4.5 Det musikaliska ledarskapet). Utifrån tidigare forskning (se 2.3 Det 
moderna ledarskapet) kan liknande ledarskapstyper finnas inom detta ledarskap, där den 
transformativa ledaren utgör en viktig del för ett effektivt ledarskapet inom grupper. Den 
transformativa ledaren beskrivs utifrån tidigare forskning som en aktiv och engagerad ledare 
som leder gruppen genom att inspirera gruppmedlemmarna (Kirkbride, 2006; Kousez & Posner, 
2011; Xu et al., 2015). Kopplat till respondenternas uppfattningar av ledarskapet inom 
musikgrupper så beskrivs en ledargestalt som är snarlik den transformativa ledartypen. Det 
aktiva och engagerade ledarskap denna ledartyp utgörs av anses enligt respondenterna skapa en 
effektiv och välfungerande grupp. I Barnes et al. (2013) studie om Jerry Garcia och Grateful 
Dead (se 2.3 Det modena ledarskapet) så beskriver de Garcia som en transformativ, tjänande 
och autentisk ledare. De lyfter även upp den tysta och delande aspekten av detta ledarskap, där 
Garcia själv inte ville kalla sig för ledare för gruppen. Dessa ledarskapstyper stämmer till viss 
del överens med underkategorin Det informella ledarskapet inom det musikaliska ledarskapet. 
Skillnaden mellan Barnes et al. (2013) resultat och det musikaliska ledarskapet som teori utgörs 
av att Barnes et al. (2013) ser ledarskapet inom band som något som utgörs av flera olika separat 
sedda ledarskapstyper medan teorin av det musikaliska ledarskapet istället avser att inkludera 
den helhet som ledarskapet inom band utgörs av. Istället för att enbart belysa ledares ledarsätt 
som centrala så presenterar det musikaliska ledarskapet istället ett ledarskap som påverkas av 
gruppen, gruppens dynamik, musicerande och rollskapande och på så vis presenteras en helhet. 

5.3 Utvidgande diskussion 
Ledarskapet inom musikgrupper kan anses vara trivialt att undersöka inom en vetenskaplig 
kontext, men genom att undersöka dessa musikaliska ensembler och grupper avser denna 
uppsats att i enlighet med Becker (2008) utveckla och utöka vidden av fenomenet ledarskap 
inom urvalsgruppen musiker inom band. Genom att undersöka och studera sociala sammanhang 
som oftast inte relateras med de fenomen som forskningen berör så anser Becker (2008) att 
forskare kan bredda begrepp och fenomens innebörd. För att exemplifiera detta så lyfter Becker 
(2008) upp Schaps och Sanders (1970) studie om hur ungdomar ”utbildade” sig till att bli 
konsumenter av marijuana. Begreppet ”utbildning” är något som ofta relateras till skola och 
bildningsväsen, men Becker (2008) menar att genom att utföra studier kopplat till detta 
fenomen på en utomstående urvalsgrupp, alltså i det här fallet ungdomar som röker marijuana, 
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så kan både kunskap om urvalsgruppen och fenomenet utvecklas. För att bredda begreppet 
ytterligare kan forskare fokusera på specifika aspekter inom ett forskningsområde och således 
både bredda fenomenet som forskningen avser att undersöka samt den grupp som forskningen 
utförs på (Becker, 2008). På ett liknande sätt avser denna uppsats att titta på begreppet 
ledarskap, som oftast relateras till det chefskap som utgörs på arbetsplatser, på en grupp som 
oftast inte relateras till ämnet, alltså mindre musikaliska ensembler. Utifrån Beckers (2008) 
resonemang så kan denna uppsats finna grund inom flertalet relevanta forskningsområden. 
Genom att undersöka ledarskap inom mindre musikgrupper så kan begrepp så som informella 
grupper, ledarskap, gruppdynamik, musikgrupper och mindre grupper breddas. Trots att 
uppsatsen har behandlat informella grupper så kan den utvunna kunskapen även tillsättas inom 
formella kontexter, liksom inom arbetslivet. Det går att finna begränsningar för Beckers (2008) 
resonemang, då det inte är helt tillämpbart inom samtliga situationer. Men utifrån denna uppsats 
urval och begreppsliga fenomen så kan detta resonemang utnyttjas.  

Genom att undersöka hur medlemmar inom informella grupper skapar ett ledarskap som är 
effektivt och önskvärt inom gruppen så kan denna kunskap tillämpas inom flertalet andra 
situationer. Ett exempel på detta kan finnas inom respondenternas tankar kring demokrati och 
hierarki inom sina respektive grupper. Inom dagens chefskap lyfts den informella andan som 
något positivt inom arbetsplatsen, där ett modernt chefskap bör utnyttja de normativa 
aspekterna det informella ledarskapet utgörs av (Tengblad, 2000). Trots detta så finns det 
fortfarande en överhängande aspekt av en hierarkisk ordning inom arbetsplatser och andra 
formella kontexter. När respondenterna för uppsatsen resonerar över detta så gör de 
distinktionen av att formella kontexter innebär hierarki och informella kontexter innebär 
demokrati (se 4.3 Demokratins dualitet). Utifrån denna uppdelning finner de att informella 
grupperingen egentligen behöver ta vara på formella modeller för att vara effektiva. De finner 
sig förespråka en demokratisk anda, men samtidigt önskar de, något motvilligt, en mer 
hierarkisk modell inom gruppen. Således kan det informella ledarskapet beskrivas som ett 
ledarskap som frånskiljer sig från en hierarkisk modell men agerar paradoxalt nog inom 
hierarkier genom det tysta ledarskapet. Detta innebär att det informella ledarskapet fortfarande 
agerar genom hierarkier som liknar de kontexter som det formella chefskapet agerar utifrån. 
Denna kunskap relaterar sig till en formell kontext, men har utvunnits ur en informell grupp. 
Utifrån detta resonemang kan uppsatsen resultat således relateras till andra grupperingar och 
fenomen, vilket i sin tur ger rum för fortsatt forskning och teoriprövning.  

Informella grupper utgör en stor del av individers vardag, både i arbetet, skolan, på fritiden och 
inom band. Oavsett hur tydligt eller otydligt ledarskapet är så finns det fortfarande anledning 
att anta att det fortfarande finns ett ledarskap inom dessa informella kontexter. Teorin om det 
musikaliska ledarskapet avser att uppmana till reflektion och fortsatt forskning av både olika 
och liknande former av informella och formella grupper. Samtidigt som teorin i grunden utgör 
en väldigt liten del av det informella ledarskapets helhet, så är målet för teorin att kunna relatera 
sig till denna helhet genom att lyfta upp det ”lilla” och på så vis visa upp det ”stora”.  
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Abstract 
This essay aims at theorizing role creating and leadership in small music groups. These groups 
stem from informal group structures, where group members create their own roles through 
interaction and not formal structures. As modern leadership research views this kind of informal 
leadership as attractive for the modern workplace it creates research interest concerning these 
groups. The data collection for this essay consist of nine semi-structured interviews with 
members from different kind of music groups. The interviews revolved around the 
interviewee’s experiences on subjects concerning musicianship, leadership, group processing 
and role making. The main category of The musical leadership model was found through the 
usage of grounded theory, which also constitutes the essays theoretical ambition. This main 
category consists of three subcategories: The musical group, The duality of democracy and The 
informal leadership. These subcategories affect each other and represents the informal 
leadership found in these musical groups in it’s whole. The theory refers to illuminate aspects 
of informal leadership which can be used for continues research concerning leadership. In spite 
of the specific sample selection of music groups the essay still refers to be applicable in many 
different group contexts, both informal and formal. 

Keywords: informal groups, leadership, music groups, informal leadership, role creation, band, 
grounded theory, small groups 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Uppsatsens syfte är att kartlägga och undersöka rollskapande och ledarskap inom mindre 
musikaliska ensembler, så som rock-, pop- eller jazzband.  
Information: Innan intervjun förklaras uppsatsen syfte och de etiska grundkraven som 
datainsamlingen förhåller sig till. Ifall respondenten godtar dessa förhållningssätt så ber vi hen 
om allmän information för att sedan påbörja intervjun. 
Etiska krav: 

•   Informationskravet: Forskaren har som skyldighet till att informera syftet och ämnet 
av undersökning för deltagarna innan datainsamlingen äger rum. 

•   Samtyckeskravet: Deltagaren får själv bestämma över sin egen medverkan i 
forskningen. 

•   Konfidentialitetskravet: All information om deltagaren ska forskaren undanhålla för 
utomstående. På detta vis ska deltagarens anonymitet bevaras. 

•   Nyttjandekravet: Det som datainsamlingen utvinner får enbart användas för 
forksningsändamål. 
 

Allmän info: Ålder, civiltillstånd, utbildning, arbete 

1.   Beskriv dina musikaliska erfarenheter: 
- Hur länge? I vilken omfattning? Hur ofta? Vilka instrument? Vilka sammanhang? 

2.   Beskriv dina erfarenheter av att spela i band: 
- Hur länge? I vilken omfattning? Hur ofta? Olika band? Genre? 

3.   Vad för målsättning har ni med erat band? 
- Hur arbetar ni mot dessa mål?  

4.   Hur upplever du ledarskapet inom ditt/dina band? 
- Finns en ledare? Är denne ledare utnämnd?  
- Hur kom ledarskapet till i gruppen? 
- Ser du dig själv som ledare?  

5.   Hur tar ledarskapet form inom bandet? 
- Delat ledarskap? Auktoritär ledare? Estetiskt ledarskap? 

6.   Hur ser ledarskapet ut i replokalen? 
- Är det samma ledare som leder innanför replokalen som utanför? 

7.   Är ledarskapet önskvärt i gruppen? 

8.   Behövs en ledare? 

9.   Har du upplevt skillnader mellan andra grupper på hur ledarskapet ter sig i 
gruppen? 
- Andra band? Andra typer av grupper – Arbetsgrupper, andra musikaliska gruppen, 
kompiskretsar osv.  
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Bilaga 2: Missivbrev 
MISSIVBREV 
Härmed intygas att Robert Holm är antagen till uppsatskursen på magisternivå i 
arbetslivsvetenskap. 
Robert genomför i sitt arbete bl.a. en intervjustudie där jag fungerar som hans handledare. I 
detta arbete beaktas grundläggande etiska och forskningsmässiga krav på ett sätt som utgör en 
garant för att den intervjuade inte skall lida någon som helst skada genom deltagande i 
intervjun. Den intervjuade kan när som helst avbryta sin medverkan. 
Robert är skyldig att rapportera resultatet av sitt arbete till den intervjuade om denna så 
önskar. 
Vid frågor, kontakta gärna mig på i första hand min e-post adress hakan.sandberg@mdh.se, i 
andra hand på telefon 016/ 15 51 16. 
 
 Med vänlig hälsning 
  Håkan Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


