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Abstract 

Titel: Turnéliv - En dans på rosor? En etnografiskt inspirerad studie. 

Författare: Linn Morän 

Program: Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program 

Nivå: Kandidat 

 

Tidigare forskning visar på att det oftare rapporteras om mentala hälsoproblem som ångest, 

stress, rastlöshet, depression och sömnproblem bland yrkesmusiker än någon annan yrkesgrupp. 

Det visar sig även att yrkesmusiker upplever mer konflikter i hemmet när de försöker att 

balansera arbete och familjeliv då de tillbringar mycket tid hemifrån. 

Syftet med denna studie är att undersöka och söka förståelse för hur kringresande 

musikers yrkesutövning påverkar deras hälsa, familjeliv och livsstil. För att besvara syftet 

används en kvalitativ metod som är etnografiskt inspirerad för att skapa så stor förståelse som 

möjligt för yrket. Detta görs genom triangulering som innebär fältarbete, intervjuer, 

observationer och där författaren under ett par dagar upplever musikers vardag och levnadssätt. 

Informanterna som följs är fyra män i åldrarna 25-52, som alla spelar i samma band. 

Resultaten i denna studie visar att bandmedlemmarna är medvetna om att livet på turné är 

en livsstil som påverkar familj och hälsa, men med bra stöd från familj och vänner och rätt 

inställning från dem själva är detta levnadssätt hanterbart där passionen till musiken är den 

drivande länken. 

 

Nyckelord 

Turné, livsstil, familj, musik, dansband, hälsa. 

 
Tack 

Jag vill först och främst tacka bandet som släppte in mig i deras liv och under ett par dagar lät 

mig följa, observera och ställa frågor om deras livsstil, vardag och syn på saker och ting. Jag vill 

även tacka min handledare Jesper Andreasson för stöd och mycket kunskap. Till sist vill jag 

tacka min pojkvän som har haft stort överseende och tålamod och som även har stöttat och 

pushat mig genom hela processen. 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 
Bandet slutar spela strax efter 01.00 och vid 03.00 är all utrustning nerplockad och vi sitter nu 

tillsammans i turnébussen och nattsuddar om allt mellan himmel och jord. Några öl öppnas med 

orden: “det är vi värda” och det munhuggs vänskapligt bandmedlemmarna sinsemellan. De 

skrattar åt videoklipp som de visar varandra på mobilerna och stämningen är väldigt avslappnad. 

En pepparkaksburk skickas runt i bussen och det hörs ett klirr från en flaska, följt av frågan: 

“Linn, ska du ha en whiskey”? Jag tackar sömnigt nej och flaskan skickas vidare. Klockan börjar 

närma sig 05.00 och det är nu 14 timmar sedan jag klev ombord på turnébussen för att studera 

och uppleva livet som dansbandsmusiker. Tröttheten börjar ta ut sin rätt efter de många 

timmarna på turné där de flesta har spenderats sittandes i bussen. Medlemmarnas prat och skratt 

hörs allt svagare på grund av tröttheten, de verkar inte alls trötta trots den långa dagen och slitet 

med utrustningen. Plötsligt hörs det från en i bandet: “Jag är så trött så att jag mår illa”. 

Klockan är nu närmare 05.30 och den medlem som precis uttryckt sin trötthet väljer att sitta uppe 

i ytterligare en halvtimme. Vid 06.30 tackar jag bandmedlemmarna för en rolig kväll, önskar 

godnatt och kryper ner i soffan som är placerad mellan medlemmarnas sängar och deras fåtöljer 

där de nu sitter i bussen. Klockan 07.30 går de sista bandmedlemmarna och lägger sig och nu har 

även bussen stannat. Tankarna som går är att jag är imponerad av alla musiker som reser land 

och rike runt för att glädja andra människor med sin musik. Vetskapen om att livet på turné är 

tufft och slitigt med långa dagar och sena kvällar finns där, men aldrig att det skulle vara så här 

tufft. Redan efter en dag är bussåkandet en plåga och bara tanken på all utrustning som bandet 

har roddat upp och ner under flertalet timmar under kvällen får mig att vilja kräkas. Dock har jag 

haft väldigt roligt tillsammans med bandet, de har bjudit på sig själva, delat med sig av 

fantastiska berättelser, de har bjudit på en energifylld spelning med massor av bus och jag har 

fått uppleva dansbandsbranschen ur ett annat perspektiv än från dansgolvet där jag annars brukar 

befinna mig.   

Stycket ovanför beskriver en sekvens från perioden då jag följde med bandet på turné och 

hur snabbt jag blev utmattad på grund av mitt metodval. Då jag läser idrottsvetenskap med 

inriktning hälsa, friluftsliv och fysisk aktivitet och själv har dans som ett stort intresse blev jag 

nyfiken på hur livet som dansbandsmusiker ser ut, om deras vardagliga liv utanför turnerandet 
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påverkas av deras yrkesval. Detta undersöker jag med hjälp av triangulering, där jag alltså 

intervjuar, observerar och följer informanterna under några dagar och det var turnélivet som för 

min del var väldigt utmattande och påfrestande, samtidigt som jag hade väldigt roligt.  

Som jag tidigare nämnde är jag själv dansare och vet därmed att det är vetenskapligt 

bevisat att dans har flera positiva hälsoeffekter, såsom att stärka hjärtat, minska risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar, ger ökad styrka och uthållighet, ökad prestationsförmåga och energinivå. 

Dessutom har dans positiva effekter på vår emotionella och mentala hälsa (Ward 2008; 

Danielsson & Sjöqvist 2011; Sandgren 2013).  

De mest inbitna dansarna pratar om dansen som en livsstil där danskvällarna planeras in i 

kalendern långt i förväg och där det inte är några problem att köra mer än 20 mil enkel resa för 

att få dansa till något av favoritbanden (Eriksson & Bogren 2008). Även dansbanden pratar om 

sitt yrke som en livsstil och de lever i sin turnébuss stora delar av dygnet, sitter stilla långa 

perioder, sliter med tung utrustning innan och efter varje spelning, de jobbar obekväma tider och 

sena kvällar och är dessutom iväg från familj och vänner långa perioder (Eriksson & Bogren 

2008). I en intervju, som Dalarnas tidning (2011) gjort med moderndansbandet Highlights, 

framkommer det att det handlar om en balansgång när familjeliv och arbetet som livsstil 

kombineras. Detta beskrivs med nedanstående citat som kommer från artikeln: 

 

“Det är klart att det är tungt vissa stunder när man är borta mycket, men man får ta igen allt 

med råge när man är hemma istället.[...] Dock är man ju faktiskt en betydligt lyckligare 

människa om man får göra det man vill – och en lycklig människa är också en bra partner” 

(dt.se 2011). 

 

Problemet som undersöks i denna uppsats är alltså om turnerande musiker anser att deras 

yrkesval påverkar deras liv och hälsa. Detta görs genom en etnografiskt inspirerad studie, där 

författaren vistas på fältet, gör intervjuer, observationer och tar del av musikernas vardag. 
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1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka och söka förståelse för hur 

kringresande musikers yrkesutövning påverkar deras hälsa, familjeliv och livsstil. Utifrån detta 

syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

 

1. Hur kan den turnerande vardagen och relationerna till de andra bandmedlemmarna 

beskrivas och förstås? 

2. Hur relateras turnélivet till tankar om familj, relationer och en fungerande vardag utanför 

yrket? 

3. Vilka tankar om hälsa kommer till uttryck i informanternas berättelser? 

 

 

1.3 Fortsatt framställning 
Resterande uppsats är strukturerad på följande sätt: I kapitel två behandlas tidigare forskning om 

yrket som dansbandsmusiker, samt även närliggande områden. Även den teoretiska utgångspunkt 

som uppsatsen vilar på beskrivs i detta kapitel. Vidare, i kapitel tre, beskrivs vilka metoder som 

använts, och vilka etiska hänsynstaganden som tagits. I kapitel fyra diskuteras resultaten utifrån 

de teorier och begrepp som ingår i studien samt i relation till tidigare forskning. Därefter följer 

kapitel fem som utgörs av en allmän diskussion där det övergripande syftet diskuteras och 

slutsatser dras.  
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2. Bakgrund & tidigare forskning 
Det här kapitlet inleds med tidigare forskning om yrket som dansbandsmusiker; familj, relationer 

och arbete samt hälsa. För att sedan avslutas med teoretiska utgångspunkter. 

 

 

2.1 Tidigare forskning 

 
2.1.1 Yrket som dansbandsmusiker 

Eriksson och Bogren (2008) har i sin bok “Livets band - Den svenska dansbandskulturens 

historia” redogjort för dansbandsmusikens utveckling och hur det är att jobba som 

dansbandsmusiker. De konstaterar att det är en mycket tuff bransch och för att överleva krävs det 

mycket jobb och slit. Bland annat bör dansbandsmusiker ha mycket tålamod och vara 

stresståliga, då det kan ta lång tid att “göra” sig ett namn. Eriksson och Bogren (2008) menar på 

att trots att musikerna får ägna sig åt det som de älskar, musik, kan en del människor ha svårt att 

förstå att de väljer detta yrke, just av anledningen av att det är ett slitsamt jobb.  

I en studie om musik som livsstil förklarar Forsberg (1999) att musikupplevelser oftast är 

starkt kopplade till en viss tid och plats, dessa upplevelser kan ses som markörer för viktiga 

enstaka händelser i livet. Musikupplevelser kan även ge känslan av något obeskrivligt, uttryck 

som är icke verbala. Det kan vara en känsla av något magiskt. Bäst kan känslan beskrivas som att 

befinna sig bortom tid och rum och oftast i kombination med starka kroppsliga reaktioner. 

Bjørkvold (1989) förklarar i sin studie om den musikaliska människan att anledningen till att 

musiken har fått en så pass stor betydelse beror på att människan är musikalisk av naturen. 

Bjørkvold (1989) menar på att musik alltid har funnits i alla tider och i alla kulturer och kommer 

alltid att finnas, därför har människan utvecklat ett förhållande till musiken, som har kommit att 

tillfredsställa en del basala behov vilket gör att musiker fortsätter att kämpa på. 

Eriksson och Bogren (2008) beskriver att dansbandsmusiken har förändrats otroligt 

mycket genom tiderna och förklarar vidare att banden har gått från att spela på typiska 

dansställen till att nu spela på kryssningar, större evenemang och att det dessutom har startats 

upp flertalet dansbandsfestivaler runt om i Sverige. 
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2.1.2 Familj, relationer och arbete 

I en studie av Barker et al. (2009) rapporteras det att yrkesmusiker upplever en viss känsla av 

social utfrysning på grund av deras yrkesval, vilket i sig påverkar både deras hälsa och 

välbefinnande. Även Tynes et al. (2008) menar i sin studie om arbetsmiljö och hälsa på att det är 

mer sannolikt att just yrkesmusiker upplever mer konflikter när de försöker att balansera arbete 

och familjeliv då de tillbringar mycket tid hemifrån. I en studie om frilansmusikers upplevda 

krav och resurser i karriären (Vaag, Giæver & Bjerkeset 2013) rapporteras det att de kan känna 

sig påverkade av en oförutsägbar framtid och svårigheten med att vara ifrån familj. Vidare är det 

väldigt viktigt för musikerna med det sociala stödet från familj, kollegor och bandmedlemmar, 

vilket gör det lättare att hantera både karriär, publiken och hälsa. 

 

2.1.3 Hälsa 

I boken “Att lära fysisk aktivitet”, talar Raustorp (2004) om att frihet från sjukdom och hälsa hör 

ihop men att där även ingår en positiv del som förknippas med livskvalitet och välbefinnande. 

Trots att en individ räknas som frisk i samhällets ögon kan denne ändå känna sig sjuk och vice 

versa. Med Raustorps definition skapas det en förståelse för att hälsa är mer än några faktorer, 

där sociala, existentiella och psykiska faktorer spelar roll för individens egenupplevda 

hälsotillstånd.  

Kost är en orsaksfaktor som kan påverka hälsan och Nordiska arbetsgruppen för 

kosthållning, mat och toxikologi (NKMT) har genom vetenskapligt underlag bearbetat fram 

Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012). Där visar de på att det finns samband mellan 

kostvanor och risken för kroniska sjukdomar som hjärtinfarkt, kranskärlssjukdom och fetma. 

Dessa sjukdomar brukar kopplas till en kost med stora mängder av tillsatt socker och fett. 

Mattsson, Ekblom och Unogård (2014) menar på att även alkohol är en faktor som förknippas 

med en rad hälsorelaterade effekter, där de negativa effekterna är de mest påfallande i och med 

överkonsumtionen av alkohol som dessutom är en av de största orsakerna till sjukdom. De menar 

även att i samband med alkoholkonsumtion finns det en ökad risk för att människor utsätter sig 

för andra beteenden som påverkar hälsan, till exempel tobaksbruk i form av exempelvis 

feströkning, ändrade kostvanor som snabbmat och utebliven träning. Nesti (2016) förklarar att 

utebliven träning är negativt då träning är starkt kopplat till positiva hälsoeffekter. Trots detta är 
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det bristen på just fysisk aktivitet som är ett av de största folkhälsoproblemen idag och detta kan 

leda till exempelvis sömnbrist enligt Durstine et al. (2013). 

Sömn har enligt Sallinen och Kecklund (2010) en stor inverkan på hälsan och i en studie 

undersöker de vilken effekt arbetstiderna har på skiftarbetares sömn och hälsa. Där visar det sig 

att både skiftarbete och långa arbetsdagar har en negativ påverkan på sömnen. Sömnbristen 

påverkar i sin tur hälsan negativt i längden genom att försämra grundläggande kroppsfunktioner. 

Detta kan överföras till musiker på turné då de jobbar väldigt oregelbundna tider (Eriksson & 

Bogren 2008). Detta bevisas dessutom i en studie om musikers hälsa och sömn av Rennemo 

Vaag (2015) där de menar på att musiker oftare drabbas av sömnrelaterade sjukdomar än andra 

grupper på grund av deras arbetstider. Bristen på sömn är ofta starkt kopplad till stress och 

forskning av Tynes et al. (2008) visar att just yrkesmusiker kan vara i riskzonen för stress och 

psykisk ohälsa. Resultaten från undersökningen visar att mentala hälsoproblem som ångest, 

rastlöshet, depression och sömnproblem rapporteras oftare bland yrkesmusiker än någon annan 

yrkesgrupp. 

Forsberg (1999) menar dock i sin studie “Musik som livsstil och vetenskap” att musik har 

en positiv påverkan på människors hälsa, då musik hjälper till att minska stress och leder till 

avslappning samtidigt som det är uppiggande. Dock trycker Theorell (2009) på att musiker per 

automatik inte är friskare än andra. Detta förklaras med att musiker ofta spelar samma musik om 

och om igen vilket kan ge erfarenheter som tar bort den största glädjen i musiken och ger därmed 

en minskad hälsoeffekt.  

 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna, livsstil och identitet, som denna studie 

utgår från att tas upp och redogöras för. 

 

2.2.1 Livsstil 

Livsstil är ett väldigt brett begrepp som kan tolkas olika beroende på vem man frågar (Finsbäck 

& Hulander 2012). Idag handlar livsstil oftast om levnadsvanor och inställning till saker och ting, 

såsom hälsa, kost, träning, livsföring, musik, umgänge och yrke (Rydqvist & Winroth 2008). 
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Livsstil har blivit ett samlingsbegrepp för hur människor orienterar sig i sin vardag och har 

betydelse för frågor som rör känsla av sammanhang bland annat. Uttrycket livsstil 

dokumenterades för första gången år 1920 (Hallberg 2010) för att beteckna ett beteendemönster 

bestämt av personliga egenskaper, motiv och värderingar (Nationalencyklopedin 2016). I dagens 

moderna samhälle har människors förutsättningar ändrats mycket, där det tidigare var yrket som 

spelade en stor roll för människans samhällsroll och hur fritiden spenderades. Då yrkesvalet 

tidigare var något som oftast gick i arv inom familjen blev det svårt att bryta sig loss från detta 

mönster, vilket resulterade i att människor oftast blev fast i en viss identitet och livsstil (Bauman 

2007). Dock var det inte förrän på 60-talet som uttrycket livsstil fick sin spridning och då oftast 

kopplat till ungdomar. De uttryckte sin livsstil med musik, kläder, frisyrer och andra 

manifestationer för tillhörighet och avståndstagande till olika samhällsgrupper. Dessa markörer 

används för att förstärka den egna identiteten och förhoppningsvis göra intryck på omgivningen 

(Hallberg 2010).  

De val som formar livsstilen påverkas, förutom av etnicitet, kön, sexualitet och 

socialekonomiska förhållanden, även av självkänsla, grupptryck, riskbedömningar, förebilder 

och tilltron till den egna förmågan att hantera tillvaron (Hallberg 2010). De förändringar som 

skett i dagens samhälle innebär framför allt att människan numera har ett eget val (Giddens 

1991) och detta ger möjligheten att själv välja livsstil och skapa sig en identitet i samhället 

(Gauntlett 2002). 

 
2.2.2 Identitet 

Att skapa en identitet handlar ofta om vilken livsstil människor har. Identiteten byggs upp utifrån 

intressen, yrke och livsmönster bland annat. En identitet handlar alltså om hur människor vill 

framstå inför sin omgivning och hur de själva vill uppfatta sig. Musiker till exempel använder sig 

ofta av musikskapandet som en identitetsmarkör (Khanh 2013), där det handlar om att se sig 

själv som musiker och önskan om att även andra människor ska se musikern i dem.  

Intressen uppstår ofta på grund av att det upplevs en glädje när intresset utförs (ibid) och 

detta hjälper till att förstärka människors identitet och självförtroende. Utförs intresset dessutom i 

en grupp med människor, som ett musikband, får de då möjligheten att umgås med likasinnade, 

där tillfredsställelse och uppskattning stärker deras samhörighet när de uppträder och skapar 
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musik ihop. Den starka gemenskap som skapas inom gruppen stärker deras identitet och trygghet 

(ibid) ytterligare då de får en tydligare roll i gruppen, vilket inger en säkerhet.  

Människors identitet stärks också vid bekräftelsen från andra människor då det är ett 

grundläggande behov (Gabrielsson 2008) hos människan att känna sig behövd, accepterad, 

uppskattad och bli sedd. Det är därför viktigt med stöd från familj, kollegor och andra människor 

för att kunna fortsätta vara trygg med sig själv. Många känner säkert igen sig i att det finns 

stunder då man tvivlar på sig själv, man vet inte vem man är, vad man vill eller vart man är på 

väg. Detta är tillfällen när man är osäker på sig själv och sin egen identitet. Oftast vet vi innerst 

inne hur vi vill att våra liv ska se ut och hur vi vill framstå men alla har vi svackor och det är här 

viktigt med just stödet från andra människor men också att man tänker tillbaka på vad det är man 

brinner för och vad det är som har gjort att man har hamnat där man är idag. 

Livsstil och identitet går hand i hand som kan utläsas av ovanstående stycken. 

Människors identitet bygger på hur deras livsstil ser ut och vice versa och i med detta är den 

analytiska utgångspunkten i denna studie: Livet som turnerande musiker är en livsstil. Detta för 

att författaren har en bild av att musikerna lever för sin musik och sitt yrke men att det såklart 

kan bidra med negativa effekter. 
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3. Metod 
Det här kapitlet inleds med en beskrivning av valet av metod. Därefter beskrivs studiens 

tillvägagångssätt vilket inleds med datainsamling där urval, informanter, intervjuer och 

observationer redogörs. Följande tas genomförandet och analys av studien upp. Kapitlet avslutas 

med att etiska överväganden och reliabilitet och validitet presenteras. 

 

 

3.1 Val av metod 
Till denna studie föll valet naturligt på den kvalitativa metoden, anledningen till detta beror på att 

intervjuer är den metod som bäst kan besvara syftet då ändamålet med intervjuer är att få fram 

beskrivande och träffande information om hur individer upplever olika sidor av sin livssituation 

(Dalen 2015). En kvalitativ ansats föredras även när ett område är nytt och inte särskilt utforskat 

eftersom syftet med den kvalitativa forskningen är att upptäcka och beskriva vilka fenomen som 

finns på området som undersöks menar Stukát (2005). 

Denna studie är alltså kvalitativ och det som kännetecknar kvalitativa studier är att det 

finns en förståelse för att människan är komplex och inte kan kvantifieras (Forsberg & 

Wengström 2016). I och med detta använder sig författaren av triangulering för att öka 

förståelsen ytterligare, där informanterna intervjuas, observeras och följs i den turnerande 

vardagen. 

 

 

3.2 Datainsamling 
 

3.2.1 Urvalsförfarande 

För att säkerställa informanternas lämplighet till studiens syfte används ett strategiskt urval. 

Detta innebär ett urval där författaren skapar kriterier vilket säkerställer att informanterna som 

väljs ut har erfarenheter som matchar studiens syfte (Alvehus 2013; Forsberg & Wengström 

2016). 

Kriterierna som skapas är att alla informanter har musikyrket som sin huvudsakliga 
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inkomstkälla och att alla informanter dessutom spelar i samma band. Det finns även en turnébuss 

där det finns möjlighet för författaren att åka med och bo med bandet under några dagar och 

bandet utgår från södra/mellersta Sverige. Bandet är dessutom etablerat inom musikbranschen 

sedan några år tillbaka. När författaren kommer på ett lämpligt band som passar in på kriterierna, 

tar hon kontakt med kapellmästaren där denne informeras om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Kapellmästaren nappar på en gång på förfrågningen och även resterande 

bandmedlemmar ger sitt godkännande till att använda bandet som informanter till studien. 

 

3.2.2 Informanter 

Fyra manliga dansbandsmusiker i åldrarna 25-52 år som alla spelar i ett och samma 

moderndansband. Två av informanterna har varit med i detta dansband sedan starten 2006 och de 

andra två informanterna har spelat med bandet i två respektive tre år. Alla informanter har 

tidigare jobbat med musik på ett eller annat sätt. 

 

3.2.3 Intervju/observation 

Intervjufrågor skapas utifrån olika teman och med den analytiska synpunkten: yrket som 

dansbandsmusiker är en livsstil.  

En intervjuguide (se bilaga 1) utformas inför intervjuerna, detta med hjälp av Dalens 

(2015) riktlinjer vid utformning av intervjuguider. De frågor som skapas till intervjuguiden 

relaterar till studiens syfte och frågorna formuleras på ett tydligt, öppet och inte ledande sätt 

(Dalen 2015).  

Då valet av intervjumiljö är väldigt betydelsefull enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

det en viktig uppgift för intervjuaren att skapa en trygg miljö där informanterna känner sig 

bekväma och trygga. Denna lugna atmosfär bidrar till att informanterna blir mer villiga att öppna 

och dela med sig av sina åsikter och erfarenheter (Kvale & Brinkman 2014). Med tanke på detta 

utförs samtliga intervjuer i turnébussen på väg till de olika spelningarna. Detta för att 

turnébussen anses vara som ett andra hem för informanterna.  

Intervjuerna är semistrukturerade med utgångspunkt från intervjuguiden. Denna typ av 

intervjuer ger informanterna möjlighet att tala fritt men med inriktning mot valt ämne och är en 

utmärkt teknik när fokus ligger på individers unika upplevelser kring ett specifikt 
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problemområde (Alvehus 2013). Då det är viktigt att vara närvarande och att ordagrant få med 

informanternas egna ord (Dalen 2015) spelas intervjuerna in. Samtliga intervjuer pågår mellan 

15 till 20 minuter, där första intervjutillfället är en pilotstudie där intervjuguiden testas på 

informanterna. Detta för att säkerställa att intervjuguiden stämmer överens med studiens syfte 

(Dalen 2015). Då intervjuguiden funkar bra och intervjuerna vid pilotstudien anses hålla lika hög 

kvalité som resterande material görs valet att inkludera även dessa intervjuer i studien.  

Enligt Alvehus (2013) är tanken med observationer oftast att studera naturligt 

förekommande situationer. Detta kan på många sätt vara knepigt och ett av de vanligaste 

problemen är observatörseffekten. Med observatörseffekten menas det att observatören på ett 

eller annat sätt påverkar det som sker och därmed blir observationen mindre representativ. Dock 

måste detta problem “ignoreras” för att kunna genomföra en observation, men observatören ska 

vara medveten om problemet och ha problemet i åtanke (Alvehus 2013). Författaren använder 

sig av en etnografiskt inspirerad studie, där denne vistas på fältet, gör intervjuer, observationer 

och tar del av informanternas vardag. Detta innebär att författare och informanter vistas 

tillsammans dygnet runt och i och med detta upplägg på studien hoppas författaren på att 

observatörseffekten ska minska då dennes närvaro förhoppningsvis blir ett naturligt inslag i 

informanternas vardag. 

 Då författaren har erfarenhet av dans och därmed befinner sig mycket i dansbandskretsar 

är det lätt för författaren att avslappnat röra sig i denna omgivning och även att komma med 

relevanta frågor under studien. Dock har författaren valt att distansera sig en aning från sina 

erfarenheter inom ämnet, detta för att frågorna ska vara så öppna som möjligt och för att inte 

riskera att styra svaren från informanterna på något sätt (Granskär & Höglund 2008). 

 

3.3 Genomförande 
Informanterna följs under två turnétillfällen och totalt tre spelkvällar. Alla informanter 

observeras vid samtliga tillfällen och alla utom en informant intervjuas under första tillfället, 

vilket är pilotstudien, då känslan är att denne informant är reserverad och skeptisk över dennes 

betydelse för undersökningen. Utifrån detta tas beslutet att enbart bjuda in denne informant till 

diskussioner som uppstår utanför intervjuerna och att låta informanten bekanta sig med 

författaren. I slutet av pilotstudien har denna informant blivit betydligt mindre reserverad och 
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verkar mer avslappnad i författarens närvaro. Resterande intervjuer och observationer sker vid 

andra turnétillfället som varar i två dagar. Dessa dagar tillbringas dygnet runt med 

informanterna. Dock observeras informanterna mest under denna period och intervjuas när 

tillfälle ges då informanterna oftast sover på väg till spelningarna och sedan jobbar med att rodda 

utrustningen eller står på scenen övrig tid. Dock anser författaren att den mest matnyttiga 

informationen framkommer just under observationerna, då informanterna talar fritt med varandra 

och per automatik kommer in på de ämnen som tidigare tagits upp under intervjuerna. Vid dessa 

observationer är det även lätt för författaren att snappa upp diskussioner och därmed ställa 

följdfrågor för att få ytterligare information till studien.  

Även om informanterna känns avslappnade och öppna i intervjuerna blir 

konversationerna mer naturliga utanför intervjuerna då författaren blir som en i gänget som är 

med och diskuterar. Det är även under observationerna som bandmedlemmarnas personligheter 

och identitet kommer fram ordentligt då de befinner sig i naturliga arbetsmiljöer som när de till 

exempel roddar upp eller ner utrustningen eller befinner sig i logen när observationerna görs.  

Just att arbeta med triangulering under studien är en stor tillgång då informationen som 

bandmedlemmarna delar med sig av i intervjuerna lättare kan förstås då författaren samtidigt kan 

se dem i arbete och höra hur de pratar om saker och ting. Här uppfattas det om de vinklar ämnen 

på ett annat sätt än under intervjuerna och samtidigt får författaren uppleva deras livsstil med 

sina egna sinnen.  

 

3.3.1 Analys 

När allt material samlats in transkriberas intervjuerna och observationsanteckningarna renskrivs. 

Allt material läses noga igenom flertalet gånger för att hitta nyckelord som passar med den 

teoretiska utgångspunkten livsstil. Nyckelorden arbetas systematiskt igenom och för att svara på 

de tre frågeställningarna utifrån dessa nyckelord skapas tre teman; yrket som dansbandsmusiker, 

familj och arbete, hälsa och kropp. I texten markeras dessa tre teman med överstrykningspennor i 

olika färger beroende på vilket tema materialet tillhör. Varje tema bearbetas var för sig och citat 

och händelser undersöks för att se om det är flera som kan hänföras till en dimension, eller om 

det finns olika aspekter av samma dimension. Då det är första gången som teorin möter det 

empiriska materialet är det nu här som problemen nystas upp och slutsatser dras (Alvehus 2013). 
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3.4 Etiska aspekter 

Kapellmästaren i bandet informeras redan vid första kontakten om studiens syfte och 

tillvägagångssätt och denna information förs vidare till resterande bandmedlemmar. Vid 

pilotstudien informeras alla informanterna muntligt om syftet och tillvägagångssättet av studien, 

där alla informanter ger sitt samtycke till genomförandet av studien och dess intervjuer och 

observationer. Samtliga informanter blir även informerade om att de när som helst kan avbryta 

intervjun eller välja att inte svara på någon fråga utan att behöva uppge orsak till detta (Dalen 

2015). De får även information om att de är helt anonyma och att deras personuppgifter 

sekretessbehandlas och på så sätt inte kan spåras (Dalen 2015). Det informeras sedan om att 

intervju- och observationsmaterial endast ska användas till aktuell studie.  

Ute på fältet träffar författaren på bekanta som vet vad denne skriver om och det är 

omöjligt att dölja vilket band det är författaren följer då hon ses ihop med bandet både ombord 

på bussen, innan, under och efter spelning. Men för att behålla informanterna anonyma är 

författaren noga med att inte nämna några namn på medlemmarna eller att avslöja några 

personliga uttalanden. Författaren informerar enbart om hur studien går och lite av hennes egen 

uppfattning om livet på turné.  

Under insamlingen av materialet kodas informanternas namn med bokstäver för att 

anonymisera materialet och därefter ges informanterna nya namn för texten i uppsatsen. 

 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Genom att informanterna både intervjuas, observeras och följs i vardagen yrkar detta för en hög 

reliabilitet och validitet då författaren på en gång kan korrigera och förtydliga eventuella frågor 

som inte förstås och faktiskt deltar i informanternas vardag. Det fångas dessutom upp fler intryck 

och mer fakta från informanterna genom trianguleringen. 

Det klargörs redan från början om studiens syfte och tillvägagångssätt och att hela 

processen sker systematiskt och med informanternas integritet i fokus.  
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3.6 Studiens styrkor och svagheter 
Studiens största styrka är den etnografiskt inspirerade metoden, att via triangulering både 

intervjua, observera och följa informanterna i deras vardag. Detta metodval ger författaren en 

ordentlig inblick i dansbandsmusikers liv, vilket gör det lättare att besvara studiens syfte. En 

annan styrka är att informanterna följs dygnet runt under några dagar, vilket gör att författaren 

blir ett naturligt inslag i informanternas vardag och därmed blir informanterna mer avslappnade 

och naturliga i sitt beteende. 

 En svaghet med studien kan vara att det enbart är fyra informanter och det därmed kan bli 

svårt att generalisera studiens resultat. Dock är det även en fördel med få informanter då det 

ägnas mer tid åt de informanter som är med i studien, vilket kan leda till att informanterna får ett 

större förtroende för författaren och det kan leda till ärligare berättelser. En annan svaghet kan 

vara att alla informanter utom en lever singelliv, när en av frågeställningarna innebär turnélivets 

eventuella påverkan på familjeliv. Dock innebär familjeliv inte enbart relationer, utan det kan 

även vara föräldrar, syskon och vänner och där kan de övriga informanterna uttrycka sina tankar 

och detta ger en större bredd.  

Då det enbart är män med i studien saknas kvinnors syn och tankar kring turnélivet och 

detta kan ses som en nackdel, dock är det få kvinnor som lever turnéliv och därmed är det svårt 

att hitta ett band som både uppfyller studiens kriterier samt har kvinnor som medlemmar.  

 Ytterligare fördel är att informanterna under hela studiens gång befinner sig i trygga 

miljöer där de är vana att vistas, detta leder till en avslappnad inställning hos informanterna. En 

annan fördel är att författaren har kunskap inom dans och dansband sen tidigare, vilket ger en 

större förståelse vilket ger möjligheten att ställa relevanta frågor till informanterna. 
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4. Resultat 
Det här kapitlet inleds med en presentation av informanterna och sedan presenteras och 

diskuteras tre övergripande teman, turnéliv, livsstil och hälsa, som svarar på studiens 

frågeställningar.  

 

 

4.1 Informanterna  
Följande avsnitt innehåller presentationer av informanterna och deras musikaliska bakgrund. 

 

4.1.1 Patrick 

Musikintresset har alltid varit en naturlig del i Patricks liv och han började spela dansbandsmusik 

redan i 12-års ålder och har sedan dess varit fast. Efter att han spelat med de flesta i branschen 

bestämde Patrick sig för att dra igång ett dansband som ett litet fritidsprojekt. Dock blev 

dansbandet snabbt populärt och fritidsprojektet blev istället en heltidssysselsättning. Patrick är 

alltså grundare av bandet och har varit med sedan start. 

 

4.1.2 Jonathan 

Jonathan har varit med i bandet sedan start. Hans musikintresse började redan i ung ålder när 

hans kusin som han såg upp till lyssnade mycket på musik och spelade gitarr och Jonathan gjorde 

allt som hans kusin gjorde. I grundskolan började Jonathan att spela hårdrock och punk för att 

sedan bli intresserad av dansbandsbranschen under högstadiet tack vare vaktmästaren på skolan 

som själv spelade i dansband och berättade mycket historier kring turnélivet. Efteråt gick han på 

musikgymnasie för att mest spela jazz och även trubadura lite. När han sedan inte hittade något 

folk att spela tillsammans med la han musiken på hyllan ett tag för att sedan träffa på Patrick som 

ville ha med Jonathan för att kunna starta upp bandet. 

 

4.1.3 Johan 

Även Johans musikintresse startade redan i ung ålder när hans bror började spela gitarr. I 

gymnasiet läste Johan estetprogrammet med inriktning musik för att sedan åka till Los Angeles 

för att under 18 månader utbilda sig vidare på Musicians institut. Därefter flyttade Johan tillbaka 
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till Sverige för att läsa en tvåårig jazzlinje på folkhögskola för att sedan läsa tre år på 

Musikhögskolan i Örebro. När han var klar med utbildningen började han jobba i en musikaffär 

för att där träffa Jonathan som erbjöd honom att vara med i bandet och han har nu varit med i 

drygt tre år. 

 

4.1.4 Filip 

Filips musikintresse började väldigt tidigt då båda hans föräldrar alltid har sysslat med musik. 

Han läste sedan på musikgymnasie för att därefter få ett vikariat som musiklärare. I grunden är 

Filip rock- och popskolad men sadla om när han hoppade in som vikarie i ett mogendansband där 

hans kusin spelade. Vikariatet var på tre månader men det slutade med att han spelade med det 

bandet i tre år, därefter blev han tillfrågad av Jonathan om han ville börja spela med dem istället. 

Filip har nu spelat i bandet i snart två år. 

 

 

4.2 Turnéliv  
Bandmedlemmarna förklarar nästan på en gång att turnélivet och livet som dansbandsmusiker 

inte är ett yrke utan en livsstil och att det är som att ha två olika liv, det vill säga fritiden hemma 

och turnerandet. Fritiden omnämns i detta fall som en bisyssla där det viktiga i 

bandmedlemmarnas levnadssätt är turnerandet där musiken används som ett verktyg för att skapa 

och förstärka medlemmarnas identitet. Bandet fortsätter att förklara att det mest utmärkande med 

att vara på turné är livet på bussen, som medlemmarna dessutom ser som sitt andra hem. De 

menar på att det är något särskilt med att åka runt i en turnébuss, att det är en skön känsla och 

eftersom det är deras andra hem blir det aldrig tråkigt eller långt att åka. Här uttrycker bandet att 

de har ett gemensamt hem där de spenderar mycket tid tillsammans, dock på en väldigt 

begränsad yta och här kan det förstås att de ser och behandlar varandra som en familj, vilket 

innebär att de delar både med- och motgång med varandra. Detta bekräftas i nedanstående citat 

av Filip. 
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“Man får se det lite som en andra familj. Man bråkar ju med familjen ibland också men det 

innebär ju inte att man har någonting emot varandra som personer. Men det uppstår alltid 

konflikter när man lever inpå varandra liksom, sen får man bara lösa dem på smidigast och 

bästa sätt. Och det tycker jag att vi gör jättebra (Filip). 

 

Att se de övriga i bandet som familjemedlemmar gör det lättare att kunna lösa problem och 

konflikter, men det är också ett sätt för att knyta an till varandra på ett närmare och intensivare 

sätt än vad till exempel “vanliga” arbetskollegor gör. Familjegemenskapen gör det även lättare 

för medlemmarna att förstå varandra och varandras behov. De umgås dessutom med likasinnade, 

där tillfredsställelsen och uppskattningen stärker deras samhörighet när de uppträder och skapar 

musik ihop. Den starka gemenskap som finns mellan bandmedlemmarna stärker deras identitet 

och trygghet då de får en tydligare roll i gruppen  

  Dansbandsyrket i sig förklarar bandmedlemmarna som något speciellt och unikt, där det 

som främst lockar med yrket är just turnélivet i sig. Det beskrivs som väldigt behagligt med stor 

frihet där det inte finns några större tider att passa mer än att det ska roddas upp och ner. Filip 

uttrycker att det är en enorm fördel då han kan ligga och sova till klockan två om han vill. Livet 

på vägarna mellan spelningarna blir här bandmedlemmarnas fritid där de har tid att ägna sig åt 

sina intressen eller uträtta ärenden. De kombinerar nytta med nöje och Filip berättar vidare att 

han tycker det är härligt med alla ljud när de sover i bussen och känslan av att alltid vara på väg 

någonstans men att inte behöva bry sig om slutdestinationen är avslappnande. Medlemmarna 

förklarar att då de har sitt hem på hjul och att där finns allt de behöver kan de stanna precis när 

och var de vill på väg till eller ifrån spelningar. Här fortsätter bandmedlemmarna att trycka på 

den frihet som de upplever när de är på turné och det kan tänkas att mycket av deras identiteter 

utvecklas av denna frihet och även deras samhörighet gentemot varandra stärks då de lever så 

pass tätt inpå varandra under långa perioder.  

Dock erkänner medlemmarna att det klart finns nackdelar med turnélivet, men de påpekar 

också att det finns baksidor med alla yrken. Jonathan som har varit med i bandet sedan start 

förklarar att han kan ha ångest inför att åka iväg på turné men att när de väl är på väg känns det 

bra igen. Han berättar att ångesten oftast beror på omställningen då de byter liv så fort de kliver 

på turnébussen. Här framkommer det tydligt att turnélivet faktiskt är ett yrke där det dessutom 
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kan ses en koppling till ett “vanligt” arbete där det ofta uppstår en söndagsångest inför 

arbetsveckan. Jonathan uttrycker precis samma ångest om att gå på en turnéperiod och han 

berättar nedanför om det monotona momentet i yrket som han anser är ett av de negativa 

inslagen i yrket och därmed också kan vara en av anledningarna till ångesten som uppstår. 

 

“Det bästa är när det är 2-3 gigg i rad, då hinner man inte tröttna. Är det mer känns det som att 

man bara flyttar grejerna. Spelningarna blir ett sånt litet inslag” (Jonathan). 

 

En annan baksida med turnélivet som bandmedlemmarna har vant sig vid är att de alltid jobbar 

när alla andra är lediga. De erkänner att det hade varit skönt att vara hemma några fler helger för 

att kunna vara med på särskilda händelser och högtider. Men de är alla överens om att fördelarna 

med yrket överväger nackdelarna. En stor fördel med turnélivet menar medlemmarna är att de får 

se mycket av Sverige och platser som de aldrig annars hade besökt och de får även träffa mycket 

människor som uppskattar deras musik. Musiken är starkt kopplad till medlemmarnas identitet 

och just bekräftelsen från andra människor är viktig då det är ett grundläggande behov hos 

människan att känna sig behövd. Turnélivet ger även medlemmarna möjligheten att resa och se 

sig om i Sverige, vilket passar deras livsstil där frihet är ett viktigt inslag för samtliga 

medlemmar. De får samtidigt som de arbetar ägna sig åt musik som är deras största intresse, 

vilket i sig även leder till bekräftelse från publik och arrangörer. Denna bekräftelse är en 

förutsättning för att bandmedlemmarna ska kunna utveckla en god självkänsla och skapa sig en 

stabil identitet.  

I kommande stycke beskriver några av medlemmarna hur de hamnade i 

dansbandsbranschen. Patrick som är äldst i bandet börjar berätta att han blev intresserad av 

dansband redan i 12-års ålder och att han redan då visste att det var dansbandsmusik han ville 

syssla med. Jonathan förklarar att han fick upp ögonen för dansbandsyrket i högstadiet där det 

jobbade en vaktmästare som var trummis i ett dansband. Vaktmästaren berättade mycket 

historier kring turnélivet och Jonathan blev intresserad då han enbart ville turnéra och leva 

turnéliv i sig. Johan som har gått på en musikskola i Los Angeles berättar i citatet nedanför. 
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“Jag visste att ska man leva på musiken så är det väl kanske i dansbandsvärlden man kan göra 

det liksom. Om man inte blir en supervärldsstjärna eller nått (skratt). Så då kände jag 

framförallt att då kan man klara det ekonomiskt också, sen vill jag ju spela framförallt bara” 

(Johan). 

 

Några av medlemmarna erkänner alltså att det inte är dansband i sig som lockar utan det är 

turnélivet och att de får ägna sig åt musik. Här är alla i bandet tveklöst överens om att det är den 

absolut största fördelen med turnélivet, att de får ägna sig åt musik på heltid.  

Att medlemmarna älskar musik går inte att ta miste på då det pratas mycket kärleksfullt 

kring musiken och Jonathan förklarar att han hellre skulle spela på halvtid och då enbart spela 

sådan musik som han tycker om, än att spela på heltid och inte brinna för musiken som spelas. 

Musiken har alltså en väldigt stor betydelse för bandmedlemmarna där stora delar av deras liv 

kretsar kring musik, både i yrket och på fritiden. Johan berättar att han ofta sitter hemma och 

skriver låtar för sin egen skull, låtar som verkligen kommer från hjärtat men han menar att det är 

musik som inte riktigt funkar i bandets repertoar, men förklarar vidare att det handlar om känslan 

att skapa något eget som han brinner för.  

Den med störst dansbandsintresse är Patrick som menar på att dansband är livet och att 

det är det han lever för. Filip hjälper oss i nedanstående citat att förstå denna kärlek till musiken. 

 

“Det finns så många olika element i musik som man kan hitta någonting i, så även om det är 

Guns n’roses eller Elisas eller Dire Straits eller Casanovas äum..så finns det alltid någonting i 

musiken som tilltalar en” (Filip). 

 

Musiken är alltså något större än bara musik för bandmedlemmarna där deras beskrivningar och 

uttryck kan kopplas till Forsbergs (1999) studie som förklarar att musikupplevelser kan ge 

känslan av något obeskrivligt, uttryck som är icke verbala. Det kan vara en känsla av något 

magiskt där känslan bäst beskrivs som att befinna sig bortom tid och rum.  

Under studiens gång observeras dessa effekter av författaren då bandmedlemmarna ofta 

inte kan sätta ord på vad musiken betyder för dem utan svaren blir svävande, men det märks att 

de brinner för musiken då deras ögon gnistrar till när de kommer in på ämnet. De visar även här 
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upp en stark identitet som de vill kopplas ihop med och där medlemmarna dessutom kan skapa 

starka band mellan varandra tack vare den gemensamma passionen för musik. 

 

 

4.3 Livsstil  
Men trots att de flesta i branschen har samma kärlek till musiken som informanterna förklarar 

bandet att det är en stor rullians i yrket. En av de vanligaste anledningarna till att folk slutar 

menar medlemmarna på att det är av familjeskäl, då det spenderas för lite tid hemma. Dock har 

bandet en stor förståelse för de som väljer att sluta av familjeskäl då de lever ett speciellt liv. 

Men de trycker också på att för att familjeliv och relationer ska fungera måste eventuella partners 

vara väldigt förstående. Sedan att de jobbar och är iväg om helger och kvällar när andra är lediga 

ser de inte som något problem då bandmedlemmarna menar på att de har mycket tid hemma 

under dagtid och andra perioder istället. Dock anser de att yrket kräver en viss typ av människa 

för att orka med livet på turné och tiden ifrån familjen. Jonathan beskriver nedanför sin syn på 

saken. 
 
“Ibland är det kanske av familj men sen tror jag att folk inte riktigt kan föreställa sig vad det är 

man ger sig in i förrän man har gjort det. Sen så tror jag att man måste gå över gränsen, man 

måste nog ha varit med minst ett år och sen måste man ha… känt att “va fan håller jag på med 

det funkar ju inte” och sen måste man ha tatt sig över den gränsen tror jag för att orka vara kvar 

sen. Så det är olika människor, vissa gillar inte livet och vissa tycker det blir slentriant, det finns 

så många olika anledningar. Men ofta är det turnérelaterat [...] som musiker måste man kanske 

spela samma repertoar om och om igen och det tar musten ur väldigt många” (Jonathan). 

 

Att det behöver funka med familjen för att bandet ska kunna ägna sig åt turnélivet råder det 

ingen tvekan på, men samtidigt menar medlemmarna på att det även handlar mycket om deras 

egen inställning och syn på livet för att orka med livsstilen. De behöver vara starka i sin identitet 

för att kunna fortsätta kämpa mot sina mål, men att det självfallet är viktigt med stödet hemifrån 

för att orka i det långa loppet. Här är bandmedlemmarna inne på Vaag, Giæver och Bjerkeset 

(2013) teori om att det är viktigt med det sociala stödet från både familj, kollegor eller relationer, 
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vilket i sin tur gör det lättare att hantera både karriär, publik och hälsa. 

Det är enbart Filip i bandet som i nuläget befinner sig i ett förhållande och han tycker att 

det fungerar bra, men menar på att det klart kan vara jobbigt under de intensivaste perioderna då 

de reser och är iväg en längre tid. Han förklarar vidare att det brukar lösa sig rätt bra ändå, då 

hans sambo är dansare och ibland följer med i turnébussen för att kombinera umgänge med att 

dansa. Nedanför förklarar Filip vikten av tydlighet i relationen. 

 

“Hon är väldigt förstående och så med att man är borta en vecka. Det var lite av ett grundkrav 

när vi flyttade ihop att jag förklarade att det var… såhär ser mitt liv ut liksom och det kommer va 

så” (Filip). 

 

De tre övriga medlemmarna lever singelliv, men de har alla tidigare haft förhållande i samband 

med deras yrke. Majoriteten av dem tycker dock att relationerna har fungerat bra och att deras 

expartners har varit väldigt överseende med deras livsstil och att förhållandena inte har tagit slut 

på grund av deras levnadssätt. Här är det tydligt att ärlighet är viktigt för att få en fungerande 

relation, men livet som musiker är tufft och jobbigt i perioder där mycket tid spenderas ute på 

vägarna, därför är det extra viktig att vara rak och tydlig med hur livet ute på vägarna ser ut och 

vad det innebär. Tankarna kring detta kan kopplas till Tynes et al. (2008) studie om arbetsmiljö 

och hälsa där de redovisar för att just yrkesmusiker upplever mer konflikter när de försöker att 

balansera arbete och familjeliv då de tillbringar mycket tid hemifrån. En i bandet som fått 

uppleva en av nackdelarna med yrket är Patrick. 

 

“Mitt äktenskap tog slut på grund av att det enbart var musik, musik, musik och musik” 

(Patrick). 

 

Då livsstil idag oftast handlar om levnadsvanor och inställning till saker och ting, såsom 

livsföring, relationer, umgänge och yrke (Rydqvist & Winroth 2008) går det att konstatera att 

livet på turné verkligen är en livsstil och kring detta bygger bandmedlemmarna upp sin vardag så 

att den ska fungera på ett tillfredsställande sätt och passa deras levnadssätt, detta gäller även 

tankarna kring relationer. Jonathan berättar att han inte lockas av ett “Svenssonliv” och förklarar 
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att han varken vill ha ett sju till fyra-förhållande eller är intresserad av att ha tacokväll varje 

fredag. Han menar på att det finns andra dragningskrafter än rutiner i ett förhållande. Detta 

mycket på grund av att hans liv ser ut som det gör med oregelbundna arbetstider och långa 

perioder hemifrån. Men han vill heller inte känna sig fast och låst till speciella rutiner utan vill 

fortsätta att ha möjligheten att känna sig spontan och fri även i ett förhållande, då det är friheten 

han värderar stort i sitt liv. Här framkommer det en tydlig en identitet hos Jonathan, där han är 

säker på sig själv och vart han står. Han lägger otroligt mycket tid och energi på musiken och 

detta gör han främst för att skapa en glädje hos sig själv där han förstärker sin identitet och 

utvecklar sitt självförtroende ytterligare. Han är väl medveten om att han behöver ha en 

förstående partner som värderar frihet lika högt och som stöttar honom. 

 

 

4.4 Hälsa  

Under studiens gång noteras det att de flesta av bandmedlemmarna pratar mycket kring kost, 

hälsa och träning. Det framkommer dock i intervjuerna att det enbart är Jonathan och Johan som 

mer eller mindre tränar regelbundet, men de skämtar om att Filip och Patrick inte behöver träna 

då de inte dricker alkohol lika ofta. Trots skämten kring träningen är medlemmarna väl medvetna 

om vikten av att träna för att behålla en fortsatt stark kropp, dock tränar som sagt några i bandet 

inte regelbundet och anledningen till det är lathet eller ointresse. Men de anser att om de skulle få 

problem på något sätt kan de tänka sig att börja träna, men inte innan dess. Jonathan som har 

insett vikten av att träna regelbundet förklarar nedan. 

 

 “Jag kan inte leva som jag gjorde när jag var 20 längre, nu måste jag träna för att orka med 

jobbet” (Jonathan). 

 

Här handlar det om olika prioriteringar hos bandmedlemmarna. Då alla bandmedlemmar är 

medvetna om vikten av träning är det ointresse som ligger bakom den uteblivna träningen för 

några av medlemmarna. Detta är ett medvetet val där lathet går före hälsan. De av medlemmarna 

som tränar pratar om träningen som ett verktyg för att behålla sin kroppsstyrka för att orka med 

jobbet. 
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Kring kosten råder det delade åsikter och tankar där några av medlemmarna inte tänker 

på kosten överhuvudtaget utan stoppar i sig det som finns och som är lätt att ta med sig på 

turnén, vilket resulterar i panpizzor eller piroger väldigt ofta. Patrick menar på att han är en riktig 

gottegris som äter fikabröd och dricker läsk flera gånger om dagen och mer eller mindre lever på 

pizza och pågenlimpa med massor av ost och smör på. Detta är inget han är intresserad av att 

ändra på då han alltid har ätit så utan att få vikt- eller andra fysiska problem. Men några 

medlemmar försöker tänka på vad och hur de äter och tar med sig matlådor hemifrån, då de är 

medvetna om att det varken är ekonomiskt försvarbart eller särskilt bra ur näringssynpunkt att äta 

vägmat som de kallar det. Jonathan är en av de i bandet som tänker mest på kosten och berättar 

nedanför. 

 

“Jag har aldrig tänkt på kosten tidigare, men gick upp som satan i vikt när jag närma mig 30. 

Jag la om kosten totalt och gick med i viktväktarna och gick ner massor. Sen hände inget med 

träningen, tills jag insåg att jag låg på underskott. Balansen är skitsvår” (Jonathan). 

 

Här är tydliga exempel på olika levnadssätt och syn på kost och hälsa, där lathet återigen är en 

bidragande faktor till de dåliga matvanorna men även okunskap. Hur kroppen och hälsan 

påverkas ignoreras av några av medlemmarna då de anser att väg- och skräpmat är gott och 

enkelt och menar att om de inte märker några effekter på vikten är det inga problem. De njuter av 

denna mat och är alltså nöjda med sina val, här kommer Raustorps (2004) definition på hälsa in, 

att en positiv hälsa förknippas med välbefinnande och livskvalité och att det är individens 

egenupplevda hälsotillstånd som är den avgörande faktorn för hälsa.  

De andra i bandet pratar om kosten som ett sätt att ha kontroll på kroppen och hälsan där 

de är medvetna för att de antingen har drabbats på något sätt och därmed fått sig en tankeställare 

eller i förebyggande syfte. Dock menar de på att det är svårt att alltid vara medveten när de är på 

turné under längre perioder då de inte har någon frys i bussen och kan därmed inte ha med sig 

hur mycket matlådor som helst utan tvingas att köpa vägmat. 

Kosten är alltså en viktig del för några av medlemmarna för att hålla sig i trim men ändå 

slarvar de alla ordentligt då de äter väldigt oregelbundet och ibland inte alls. Dock är alla i 

bandet medvetna om att det krävs mat för att få energi till spelningarna och alla är väldigt 
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tacksamma när de kommer till spelningar där arrangören bjuder på mat, vilket oftast är pizza, 

men ibland även husmanskost. Att bli bjuden på fika, frukt eller en halv fralla är dock det som är 

oftast förekommande. Om det inte bjuds på mat överhuvudtaget menar bandmedlemmarna på att 

det blir ytterligare ett moment då de behöver stressa iväg för att fixa mat innan spelningen börjar. 

De gångerna slutar det oftast med att de hoppar över maten helt och hållet, just för att slippa 

stressa. I denna situation väljer medlemmarna alltså bort maten för att slippa stressa, de är alltså 

medvetna om att stress inte är bra, men de vet samtidigt också att energibrist kan påverka dem 

minst lika mycket. Att hoppa över maten innebär att de inte kommer kunna prestera lika bra på 

scenen och efteråt blir det skräpmat istället, då det är det lättaste och snabbaste alternativet för att 

stilla hungern. 

När det gäller dryck nämner Jonathan att han inte kan dricka kaffe precis innan eller 

under ett gigg, på grund av att rösten blir förstörd då. Han menar på att när giget är slut har han 

hunnit bli sugen på öl istället. Just alkohol och fester är ett ämne som kommer upp till diskussion 

en del under studiens gång och bandet är avslappnade kring ämnet. Bandet menar på att de 

tycker att spelningar under dansveckor och på kryssningar är trevliga då dansarna ofta festar till 

det lite, vilket är ovanligt då de oftast behöver köra bil till och från spelningarna. För 

bandmedlemmarnas egen del är dessa tillställningar en chans för bandet att umgås med dansarna 

och de andra banden utanför spelningarna. Johan beskriver ett scenario nedanför. 

 

“Kryssningar är lite mer avslappnat. Då kan det väl hända att man tar någon öl innan såklart, 

men absolut inte när vi jobbar. Det märks tydligt, tror jag, om vi skulle göra det. Dansarna kan 

ju vara väldigt hårda med sånt också” (Johan).  

 

Bandmedlemmarna visar på att de är medvetna om vilka effekter alkoholen har på deras 

prestationer och trots deras avslappnade inställning till alkohol märks det att de är måna om att 

vårda deras identiteter och image som musiker och band. Med denna inställning blir inte deras 

prestation och yrke påverkat men däremot kan de tänka sig att ta en öl eller två efter avslutad 

spelning. De flesta av medlemmarna har dock som princip att inte dricka i veckorna utan enbart 

till helgen, men under studiens gång väljer de trots detta att dricka öl en vardag efter en spelning 

med inställningen “det ändå är jul” och Jonathan menar på att principer är till för att brytas. Vid 
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tillfälle kallar Jonathan det också att ta sig en belöningsöl, ”för de har trots allt jobbat”. Här blir 

en högtid och även arbetet anledningar till att få dricka öl, vilket kan ses som ett sätt att varva ner 

efter en spelning och samtidigt ett sätt att stilla samvetet på hos medlemmarna. 

Bortförklaringarna gör handlingen mer acceptabel för medlemmarna själva, dock erkänner de att 

det ibland blir lite mer alkohol än vad de hade tänkt från början. Studien av Mattsson, Ekblom 

och Unogård (2014) får här tydliga bevis på att alkoholen har en negativ påverkan på 

medlemmarnas omdömen då det blir lätt att ta en öl till, öppna en chipspåse eller att ta ett glas 

whiskey när den första ölen väl har öppnats.  

En alkoholrelaterad observation som görs är när Fredrik öppnar en öl det första han gör 

efter att precis ha vaknat. Observationen påpekas för Fredrik med frågan om det är hans frukost 

och Fredrik menar på att han inte har någon frukost med sig i bussen och att ölen i alla fall mättar 

lite. Hunger är här anledningen till att öppna en öl, dock verkar inte Fredrik särskilt sugen på öl 

vid tillfället utan det är mer en desperat handling av Fredrik för att stilla hungern och 

förhoppningsvis få i sig lite energi. Dock är bussen inte i rullning vid tillfället och det finns alltså 

möjlighet att gå iväg och handla en betydligt bättre frukost på den lokala matbutiken som ligger 

ungefär 15 minuter bort från bussen. Men trötthet och lathet är det som tar över och det lättaste 

alternativet är det som väljs.  

Just sömnen är en faktor som påverkas mest på grund av bandmedlemmarnas levnadssätt 

och de erkänner att deras livsstil absolut påverkar dem på ett eller annat sätt, men i vissa fall har 

inte ohälsan kopplats till just deras levnadssätt, vilket Filip förklarar nedan. 

 

“Jag har svimmat två gånger utan att veta varför, gick till doktorn för att kolla hjärtat, men när 

jag berätta vad jag jobba med och att jag hade väldigt oregelbundna sovtider så sa han bara: 

där har du svaret” (Filip). 

 

Bandmedlemmarna är väl medvetna om deras oregelbundna sovtider men förklarar att fördelen 

är att de kan sova hur länge de vill på dagen istället och Jonathan berättar att han inte minns när 

han gick upp tidigt senast. Dock erkänner bandmedlemmarna att ska man klara sig i 

dansbandsbranschen är det en fördel om man är lite av en nattuggla eftersom de har sena 

arbetspass och att de nästan aldrig går och lägger sig direkt när de har packat ner utrustningen 
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utan sitter och nattsuddar sent in på morgontimmarna. Bandmedlemmarna tycker alltså att 

sömnen är något som går att skjuta på och att den kan tas igen under förmiddagen istället. Detta 

är ett likgiltigt synsätt och kan i längden bli en hälsorisk då Sallinen och Kecklund (2010) menar 

på att både skiftarbete och långa arbetsdagar har en negativ påverkan på sömnen, där 

sömnbristen i sig påverkar hälsan negativt i längden genom att försämra grundläggande 

kroppsfunktioner. Även Rennemo Vaag (2015) menar på att just musiker oftare drabbas av 

sömnrelaterade sjukdomar än andra grupper på grund av deras arbetstider. Det blir alltså inte 

bättre av att bandmedlemmarna väljer att ignorera sin trötthet, trots detta är det en dygnsrytm 

som medlemmarna verkar trivas med för annars hade de aldrig valt att fortsätta. Återigen kan 

detta kopplas till Raustorps (2004) definition där hälsa förknippas med välbefinnande och 

livskvalité och att det är individens egenupplevda hälsotillstånd som är den avgörande faktorn 

för hälsa. Men några av medlemmarna har trots synen på sömn insett och gjort medvetna val för 

att motverka just trötthet och utmattning och det är att de inte längre försöker jobba vid sidan av 

turnerandets intensivaste perioder. Men när det är lågsäsong fungerar det att jobba lite extra vid 

sidan av berättar de. I detta fall handlar det om att de inte längre kan prestera, det är alltså nu 

musiken som blir lidande på grund av trötthet och då de bygger mycket av sin identitet på 

musiken är de väldigt måna om att ändra på sitt levnadssätt för att deras största intresse inte ska 

bli drabbat. När något i medlemmarnas levnadssätt påverkar musiken negativt är de alltså väldigt 

måna om att ändra på saker och ting, medan när det enbart är de själva som påverkas är det inte 

längre lika aktuellt att ändra på sig. 

Bandmedlemmarna berättar att det händer att utomstående ifrågasätter deras yrkesval, 

just ur hälsosynpunkt. De menar på att folk ofta frågar hur länge de ska orka med turnélivet. Men 

för dem handlar det inte om att orka med, medlemmarna berättar att de får energi av att stå på 

scenen och att deras yrke faktiskt går ut på att göra människor glada och de menar på att det är få 

människor förunnat att få applåder när de utför sitt jobb. Samtidigt får de ägna sig åt det som de 

älskar allra mest, musik. Medlemmarnas identitet blir här väldigt tydlig och deras 

musikupplevelser ger känslan av något obeskrivligt. Det är det här de brinner för, de får 

uppskattning för det de gör, de får bekräftelse från varandra, sina familjer och från publiken. Och 

här kommer livskvalité och välbefinnande hos medlemmarna verkligen in. 
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5. Avslutande diskussion 

Att bandmedlemmarna brinner för sitt yrke och trivs med deras levnadssätt är tydligt och det 

framkommer att anledningen till detta är passionen till musiken. Att deras yrkesval kan påverka 

andra aspekter i livet som familj, hälsa, privat- och livsstil till en viss del bekräftas i denna 

studie. Bandmedlemmarna får pussla en del för att få ett fungerande arbets-, familje- och 

privatliv och precis detta beskriver Eriksson och Bogren (2008) i sin bok “Livets band - Den 

svenska dansbandskulturens historia.  

Den påverkan som bandmedlemmarnas levnadssätt har på familjelivet är den som 

framgår tydligast. Det framkommer att det stundtals kan vara jobbigt att vara ifrån familj och 

vänner och att det därför är viktigt för medlemmarna att vara öppna och tydliga i sina relationer. 

Dock handlar det mycket om deras egen inställning och syn på livet för att orka med livsstilen 

men även familjens inställning och här handlar det återigen om att vara tydlig för att få familje- 

och yrkesliv att gå ihop. En avgörande faktor för att yrkes- och familjeliv ska fungera på ett bra 

sätt är att familj, vänner och/eller partners är förstående och stöttande, vilket även Vaag, Giæver 

och Bjerkeset (2013) menar på i sin studie, det handlar trots allt om att gå från ett liv och en 

familj till ett annat liv och familj. Men till skillnad från Barker et al. (2009) studie upplever 

bandmedlemmarna ingen social utfrysning från vänner och familj trots att de är iväg under längre 

perioder och missar särskilda händelser och högtider. 

 I studien framgår det även att medlemmarna har en stark sammanhållning och ser 

varandra som en andra familj. Denna nära relation behövs för att fungera som grupp och ger 

möjligheten att stötta varandra på flera plan, vilket även Vaag, Giæver och Bjerkeset (2013) 

trycker på i sin studie. Studien visar precis som Eriksson och Bogren (2008) beskriver i sin bok 

att det krävs envishet och ett starkt självförtroende för att klara av de utmaningar och 

påfrestningar som medlemmarna utsätts för, att de som personer är självständiga och säkra på 

sina identiteter. Denna självständighet och starka identitet är viktig för att det vardagliga livet ska 

fungera på ett bra sätt.  

Det framgår att en av de fördelar som lockar med turnélivet är friheten. Denna 

frihetskänsla visar sig även vara något som eftersöks hos en partner i en relation, dels för att båda 

parter ska ha samma syn på en relation men dels även för att det ska fungera och för att alla 

inblandade ska må bra. Det är tydligt att det är yrket som här påverkar privat- och familjeliv 
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genom behovet av frihetskänsla. Det framkommer dock att frihet är en stor del av medlemmarnas 

identitet och därför har det en så pass stor inverkan på deras levnadssätt.  

Hälsodelen i denna studie är intressant då det framkommer tydligt vad det är 

bandmedlemmarna prioriterar. När det handlar om ett beteende som påverkar deras välmående 

negativt rent fysiskt och psykiskt är inte intresset för förändring särskilt stort från en del av 

medlemmarna men när det är något som kan påverka deras musikskapande är de måna om att 

åtgärda problemet. Detta visar på att deras identiteter är starkt kopplade till musiken och att 

musiken är prioritet ett. Att sedan den oregelbundna sömnen och stundtals dåliga kosten kan 

påverka negativt i det långa loppet är inget bekymmer så länge det inte märks av. Detta tänk 

känns igen hos de flesta människor, man ser bara det man ser nu och är det inget problem då 

behövs det inte läggas någon energi på det i dagsläget. Här bekräftas medlemmarnas tankesätt av 

Raustorps (2009) hälsodefinition, där det är den egenuppskattade hälsan som är den avgörande. 

Det är väl föga känt att vi människor är lata av naturen och detta är ett tydligt exempel på detta. 

För kunskapen och medvetenheten finns där och så även i detta fall, men det görs ett aktivt val 

att ignorera problemet av bekvämlighetsskäl.  

 Medlemmarna är medvetna om att deras yrke påverkar deras hälsa till en viss del, men 

här är det återigen musiken som väger upp det. Forsberg (1999) menar på att musik har en 

positiv inverkan på hälsan och med faktorer som att bandmedlemmarna arbetar med musik på 

heltid och dessutom får ägna sig åt det som de brinner för kan säkerligen förbättra deras hälsa, 

dock behövs det forskas mer om detta för att kunna bekräfta denna teori. Oavsett framkommer 

det tydligt att medlemmarna är lyckliga och trivs med sin livsstil och detta gynnar både privat- 

och familjeliv.  

 Denna studie har varit givande och det har för författaren varit intressant att få ta del av 

bandmedlemmarnas liv på flera olika sätt, trots att det stundtals har varit tufft. Men mest har 

fältarbetet varit roligt och lärorikt och det svåraste har varit att sammanställa alla intryck och 

med ord försöka förklara det som upplevts.  

Men den huvudsakliga slutsatsen som kan dras är att bandmedlemmarna är medvetna om att livet 

på turné är en livsstil som påverkar familj och hälsa, men med bra stöd från familj och vänner 

och rätt inställning från dem själva är detta levnadssätt hanterbart där passionen till musiken är 

den drivande länken.  
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Trots att denna studie enbart berör fyra individer i ett och samma band anser författaren 

att resultaten till en viss del går att generalisera till andra band, då dessa har liknande levnadssätt 

och antagligen samma passion för musiken och inställning till familj och vardag. Intressant vore 

att göra en liknande studie med ett band med några kvinnliga deltagare för att undersöka om de 

har samma syn på saker och ting och eventuellt få en ännu större förståelse för hur turné- och 

familjeliv kan kombineras på ett bra sätt. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Bakgrund 
Berätta om din uppväxt 
Hur ser din familjesituation ut? 
Hur började ditt musikintresse? 
 
Livet på vägarna 
Hur kom det sig att du/ni hamnade i dansbandsbranschen? 
Berätta om livet på turné (eller berätta om en typisk turnédag). 
Hur taggar du/ni upp för ett gigg? 
Hur ser det ut i pausen? 
Vad gör du/ni för att varva ner efter en spelning? 
Skiljer sig attityden hos dig/er beroende på vad det är för typ av spelning? 
Vad betyder de övriga bandmedlemmarna för dig? 
Hur känns det att i stort sett alltid arbeta när alla andra är lediga?  
Det är rätt stor omsättning på “personal” i banden. Varför kommer det sig? 
 
Livet utanför vägarna 
Hur fungerar relationen med vänner, familj iom yrket? 
Påverkas privatlivet av ditt yrke? 
- Hur isf? 
Påverkas familjelivet av ditt yrke? 
- Om negativt, hur känns det då att åka iväg på turné? 
Olika livsstilar? 
- Eller lever de jämt i dansbandsbubblan? 
Vad gör du/ni på fritiden? 
 
Hälsa 
Hur ser din/er träning ut? 
- Varför tränar du/ni? 
- Beror träningssätt/frekvens på om det är arbete eller ej? 
Vad är hälsosam kost för dig/er? 
- Försöker du/ni tänka på kosten? 
- Skiljer sig kosten beroende på om det är turné eller fritid? 
Finns det stressmoment i yrket? 
Hur ser ni på alkohol? 
Hur är det med sömnen? 
- Omställningen mellan arbete och fritid? 


