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Syfte: syftet är att undersöka hur några dansbandsmusiker upplever, resonerar
kring och beskriver sin tillvaro i relation till arbetet.

Metod: jag har intervjuat elva dansbandsmusiker avseende synen på deras
arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Sju stycken musiker från sju olika dansband
har intervjuats individuellt. Ett dansband med fyra medlemmar har intervjuats i
grupp vid ett och samma tillfälle. Samtliga intervjuer utom en har bandats. Vid
gruppintervjun fördes anteckningar. Samtliga intervjuerna har skrivits ned och
analyserats och presenteras i resultatavsnittet.

Resultat: musikerna i denna undersökning har en ganska lika syn på vad det
innebär att vara dansbandsmusiker. Det råder också en stor medvetenhet hos
musikerna vad gäller brister i arbetsmiljön. Musikerna framhåller fysiska,
psykiska och sociala aspekter av arbetsmiljöproblemen. De nämner fysisk och
psykisk stress, tunga lyft, dåliga mat- och sömnvanor, bristande sociala
relationsnät, hög ljudnivå och rökiga lokaler. Problemet med rökiga lokaler
uppges dock ha minskat betydligt under senare år. Vidare framgår att positiva
faktorer som gemenskap, kamratskap, glädje, inflytande, medbestämmande, frihet
och bekräftelse klart överväger de negativa och därför är direkt bidragande till att
musikerna orkar och vill vara fortsatt verksamma i yrket.
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1. INLEDNING

En musiker är: ”en fysisk person som återskapar ett musikaliskt verk genom att ge liv och
känsla åt något som annars endast finns som en tanke hos kompositören”.
(Gutheim, 1997, s.45).

Arbetssituationen för dansbandsmusiker följer i mångt och mycket den negativa
utveckling vi kan se inom de flesta yrkesområden idag. Under senare delen av sjuttiotalet
och hela åttiotalet blomstrade marknaden för dansbanden och denna tid utgjorde något av
branschens glansdagar. Tiden därefter har i likhet med många andra branscher präglats av
den ekonomiska utveckling i landet och de nedskärningar som gjorts inom den offentliga
verksamheten. Ser vi till restaurangbranschen har den utvecklingen bidragit till att
arrangörerna inte vågar anordna danskvällar på grund av det dåliga publikunderlaget,
vilket för dansbanden inneburit större konkurrens om allt färre arbetstillfällen. Arbetet
som dansbandsmusiker innebär att leva med påtagliga hälsorisker i både den fysiska och
den psykosociala arbetsmiljön. Det är ett arbete som är både fysiskt och psykiskt
krävande, i en arbetsmiljö och under förhållanden som lätt kan ge upphov till ohälsa.
Vidare är det ett yrke som enligt dem som är verksamma i det också har en mängd
fördelar. Med tanke på detta har jag för att ge en så täckande bild som möjligt av vad som
framkommit i min undersökning valt att låta uppsatsen inrymma en ganska omfattande
resultatdel.

2. BAKGRUND

I bakgrunden ger jag en kort beskrivning av dansbandens framväxt i Sverige. Eftersom
jag är av den uppfattningen att yrket som dansbandsmusiker starkt är förknippat med en
mängd hälsorisker ges också en kort beskrivning av några av dessa.

2.1 Historia

Att kartlägga och ge en komplett bild av vad dans och musik betytt för människan genom
tiderna faller utanför ramen för denna uppsats. Läsare som vill fördjupa sig något i den
historiska biten hänvisas till Larsson och Svensson (1992), vilka ger en
musikvetenskaplig redogörelse för denna historik. Att däremot ge en kort beskrivning av
dansbandens framväxt i Sverige kan dock vara av värde för läsare av denna uppsats. Man
kan säga att de svenska dansbanden föddes ur rock och popvågen som drog fram i landet
under 50- och 60-talet. Rock- och popband fanns det gott om vid denna tidpunkt och
antalet popklubbar vilka gav banden speltillfällen var stort. Rock- och poprörelsen blev
under denna storhetstid underordnad den musikindustriella marknadsutvecklingen med
följden att musiken blev alltmer massmedierad och kommersiell. Intresset koncentrerades
med massmedias hjälp till ett fåtal artister och popband.
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För en del band resulterade detta i stora framgångar medan många andra band slogs ut
och fick lägga ner sin verksamhet. I början på 70-talet valde flera av de popband som rönt
framgångar på 60-talet att lägga om stil och profilera sig som dansband. Än idag år 2002,
kan man gå ut och dansa och roa sig till några av dessa omvandlade popband, som så att
säga lade grunden för dagens dansbandsmusik.

2.2 Hälsorisker

För att bandet ska vara lönsamt och för att det ska bära rent ekonomiskt krävs en
tillräckligt bokad spelplan. Gutheim (1997) skriver att arbetet som musiker är ett arbete
under tidspress, med obekväma arbetstider och höga krav. När en musiker drunknar i
jobb önskar han att han inte var så efterfrågad, men vågar inte tacka nej av rädsla för att
inte längre få några fler jobb. Min erfarenhet säger mig att om inte orkestern bokar
jobben själv så är det av yttersta vikt att tillhöra ett i branschen erkänt och framgångsrikt
produktionsbolag som sköter bokningar, marknadsföring och dylikt. Konkurrensen om
speltillfällena är hård och därför ställs det stora krav på musikerna i bandet att det låter
bra, ser bra ut visuellt, att bandet drar publik och blir omtyckt hos både publik och
arrangörer.

Kraven som ställs på de enskilda musikerna kan upplevas som höga vilket också kan leda
till prestationsångest och depressioner. Att vid varje arbetstillfälle vara på humör och
göra sitt bästa är krav som kan bli svåra att leva upp till, men ändå viktiga att uppfylla.
Eftersom det inte går att sjukskriva sig eller ringa in vikarier hur som helst blir kravet på
medlemmarna i bandet att hålla sig friska eller arbeta trots sjukdom ett krav som också
det kan vara svårt att uppfylla. Nedvarvningsproblematik, det vill säga svårighet att
komma ner i varv efter arbetet kan utgöra ett stort problem för dansbandsmusiker.

Med tanke på att alkohol finns lätt åtkomligt på arbetsplatsen är det lätt att ta sig några
glas i avslappnande syfte och för att dämpa ångesten. Därmed föreligger en stor risk för
beroendeutveckling av droger. Inte sällan kan man på löpsedlar och i tidningar läsa om
dansbandsmusikern eller artisten som träder fram för att berätta om sina alkoholproblem.
När orkestern under lång tid ligger ute på turné, ofta långt hemifrån familj och vänner är
det inte ovanligt att det hos musikern uppstår en känsla av ensamhet eller till och med
depressioner. Att alltid arbeta borta och inte komma hem till familjen varje dag efter
arbetet kan resultera i samlevnadsproblem och ett bristande socialt relationsnät.

Att vara på turné innebär långa restider till och från den aktuella arbetsplatsen. För många
musiker utgör turnébussen ett andra hem under långa perioder och uppgiften att köra
turnébussen vilar ofta på bandmedlemmarna själva. Att köra långa sträckor på natten efter
flera timmars hårt arbete innebär förstås en stor trafikolycksfallsrisk. Att kunna lita på
kollegan som kör, att han eller hon inte somnar bakom ratten kan i detta sammanhang
utgöra ett stort stressmoment.
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Att arbeta som dansbandsmusiker innebär huvudsakligen nattarbete och att turnélivet lätt
ger upphov till stress, oregelbunden tidsrytm, dåliga sömn- och matvanor är därför lätt att
förstå. Musikernas arbetsförhållanden varierar också kraftigt på grund av de många
skiftande arbetsplatserna. Vanligt förekommande är problem med dåliga in- och
urlastningsvägar för transportering av instrument, vilket innebär tunga lyft som ofta leder
till belastningsskador. Ohygieniska scenutrymmen och omklädningsrum, rökiga lokaler
med dålig ventilation och hög ljudnivå är andra exempel på förhållanden som
dansbandsmusiker ofta måste arbeta under. Är musikern själv samtidigt rökare, flitig
användare av alkohol eller till exempel fysiskt inaktiv gör ju inte det saken bättre med
hänvisning till Green och Kreuter (1999) som menar att mer än en riskfaktor hos samma
individ ökar risken för sjukdom.

3. PROBLEMFORMULERING

De flesta dansbandsmusiker har valt att satsa på något som oftast börjat som en hobby.
De har lärt sig hantera ett instrument, träffat likasinnade, börjat spela tillsammans, fått en
spelning, börjat drömma om att turnera land och rike runt i en lyxig turnébuss, slå
publikrekord i folkparkerna, tjäna pengar, spela in skivor, få en hit och slå igenom,
hamna på svensktoppen, spela hos Kronér i Bingolotto, vinna dansbands-SM i
värmländska Sunne och bli kändisar. Nu kanske någon tycker att författaren, det vill säga
jag själv, generaliserar, drar alla över en kam och verkar hävda att detta gäller alla. För
denna någon får jag väl erkänna att jag helt och hållit utgått från mig själv. Jag är med
andra ord en av dem som redan som liten pojke drömde om att bli musiker när jag blev
stor.

Jag kan väl också utan att skämmas påstå att jag lyckades ganska bra. Allt som allt höll
jag på i tjugoett år varav de sista tio åren som professionell. Jag är övertygad om att jag
åtminstone under min professionella tid utsattes för en mängd hälsorisker och att
arbetsförhållandena inte alltid var de bästa. Det är nu när jag fem år senare tänker tillbaka
på mina år i yrket som jag blivit nyfiken på hur andra dansbandsmusiker upplever yrket. I
detta arbete är därför fokus för mitt intresse hur en grupp dansbandsmusiker upplever och
beskriver sin arbetsmiljö, sina arbetsförhållanden och hur de beskriver sin tillvaro i
relation till arbetet. Det är genom min utbildning till hälsovetare på Programmet i
Hälsopromotion på HTU (Högskolan i Trollhättan/Uddevalla), samt många års egen
erfarenhet från musikeryrket som mitt intresse för hur människor upplever sina arbeten
vuxit fram, speciellt då förstås i det något udda yrket dansbandsmusiker.
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4. SYFTE

Syftet är att undersöka hur några dansbandsmusiker upplever, resonerar kring och
beskriver sin tillvaro i relation till arbetet.

5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I detta avsnitt behandlas teorier om arbetets betydelse för oss människor och vad det är i
arbetet som kan få oss att känna lust och engagemang. Jag går sedan in på området
arbetsmiljö där jag ger en kort beskrivning av arbetsmiljölagen för att visa dess betydelse
för musikerna. Jag behandlar också teorier om stress, eftersom området utgör en väsentlig
del i dagens resonemang kring arbetsmiljö. Sist i detta avsnitt görs en relativt utförlig
presentation av resultatet från en tidigare genomförd studie av dansbandsmusikers
arbetsmiljö.

5.1 Förvärvsarbete

Att arbeta spelar en betydelsefull roll i en människans liv. Genom arbetet ges möjlighet
till försörjning åt sig själv och familjen. Konarski (1992) menar att arbetets ursprungliga
mening ligger i dess funktion av att vara en förutsättning för samhällets, gruppens och
ytterst individens överlevnad. Där finns dess livsviktiga karaktär. För det stora flertalet
människor har arbetet därutöver andra väsentliga positiva innebörder, som att ge mental
stimulans och en förstärkning av självkänslan då något produceras, eller när uppsatta mål
nås. Arbetet har också enligt Konarski väsentliga sociala funktioner i och med att det
utvecklar relationer till omvärlden och bidrar till omväxling av vistelsemiljön. Arbetet
utgör en viktig del av det sociala nätverket genom att ge individen tillgång till relationer
med andra människor, social samhörighet och en identitet och social ställning i samhället.

Aronsson (1994) talar om en förändring i synen på arbetet. Med detta menar han att
högindustrialiserade konsumtionssamhällen bygger på antagandet att människor
efterfrågar materiella ting och att det finns ett samband mellan livskvalitet och
konsumtion av ting. Den kapitalistiska välfärdsstaten har fått sin drivkraft av människors
vilja och förmåga att ständigt efterfråga fler varor och tjänster. Vid en viss samhällelig
utvecklingsnivå får dock ytterligare varor allt lägre marginalvärde. Arbetet som
instrument för att skapa ekonomiska resurser för behovstillfredsställelse utanför
arbetsplatsen minskar därmed i betydelse. Efterfrågan på kvalitet kommer då att riktas
mot själva arbetet och dess innehåll och/eller mot att hitta egna livsstilar. I denna
förändring byts synen på arbete från att betraktas som ett medel till att ses som ett mål i
sig.
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Dahlgren och Dahlgren (1990) talar om arbetslivet som ett forum där vi efter uppväxtåren
i hem och skola fortsätter att utveckla våra vuxna liv. Haglund och Svanström (1995)
beskriver arbetet som något som tillfredsställer flera vitala mänskliga behov. Dessa
innefattar att få medel för överlevnad, att utveckla självkänslan i kreativt skapande och att
bidra till det bästa i samhället. Menckel och Österblom (2000) diskuterar innebörden av
begreppet arbete och menar att det skett en förändring i synen på arbetets betydelse för
oss människor. De menar att arbete alltid har förknippats med ansträngning och mest
betraktats som en stadigvarande sysselsättning som ger försörjning. Bilden av att arbete
är något som människor önskar, som leder till personlig utveckling och egenvärde saknas
sålunda i denna definition. Synen på arbete som något som kan innebära något positivt,
något att värdesätta även utanför arbetet har blivit allt vanligare. Numera talas det ofta om
det goda arbetet, om betydelsen av meningsfulla arbetsuppgifter och möjligheter till
personlig utveckling i arbetet.

5.1.1 Lusten att arbeta
Det finns, skriver Håkansson (i Zanderin, 1997) många olika men ändå samstämmiga
teorier om det som kallas arbetsmotivation. Det som gör att människor känner lust och
engagemang inför arbetet är enligt dessa teorier att man får vara med och påverka, att det
man gör känns meningsfullt, att man får feedback, att man känner att man utvecklas och
att man får använda sig av de kunskaper och talanger man har. Han skriver vidare att
dessa faktorer skiljer sig från de som gör att man tycker att arbetet är acceptabelt, sådant
som snarare än att göra oss entusiastiska, åtminstone får oss att inte klaga. Dessa
minimifaktorer är främst en acceptabel lön, rimliga arbetstider och en fysisk miljö som
inte utsätter oss för drag, kyla, buller eller faror.

Vidare menar han att människan, precis som alla djur, drivs av olika behov, behov som
att äta, dricka, sova, ha sex, känna trygghet och gemenskap med andra. För människan
tillkommer sådana behov som att utvecklas, till exempel vad gäller kunskaper och
färdigheter, där vi kan känna en glädje av att göra något bara för dess egen skull eller
kanske snarare för att själva bli ännu bättre på det. De sociala behoven verkar dessutom
vara viktigare för människan än för de flesta andra djur, behov av erkännande, status och
kärlek. Ett sätt att förstå varför människor arbetar och vad i ett arbete som kan få oss att
till och med känna lust och entusiasm, är alltså att fråga vilka behov som ett arbete kan
uppfylla. Desto fler behov, desto större borde lusten att arbeta bli. Han hävdar också att
när man spontant frågar vad som är viktigast i ett arbete brukar gemenskap vara det som
människor först nämner. Även om andra motivationsfaktorer lyser med sin frånvaro, är
en bra gemenskap tydligen något som kan uppväga det mesta.

En förutsättning för att gemenskap ska uppstå i en grupp på arbetsplatsen är att gruppen
fungerar. Svedberg (1997) menar att det behövs ett visst mått av samarbete för att en
arbetsplats överhuvudet taget ska fungera och vara stimulerande. Han menar vidare att
det är en vanlig uppfattning att arbete i grupp eller team är ideologiskt tilltalande och en
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naturlig konsekvens av en humanistisk och demokratisk människosyn, men också att
grupp- och teamarbete i realiteten är förknippat med en rad svårigheter gällande arbetets
kvalitet och slitningar i personliga relationer. Skillnaden är stor på ifall gruppen håller
ihop av yttre nödvändighet eller om man håller ihop av lust och delad arbetsglädje.

5.1.2 ”Flow”
Csíkszentmihályi (1992) talar om den optimala upplevelsen, ögonblick när vi istället för
att känna oss styrda av namnlösa krafter upplever hur vi själva har kontroll över våra
handlingar, hur vi själva formar vårt öde. Denna upplevelse kännetecknas av en känsla av
att ens förmåga räcker till för att klara av den utmaning man står inför. Den optimala
upplevelsen infinner sig när den information som når vår medvetenhet stämmer överens
med våra mål. Vid dessa ögonblick flödar den psykiska energin utan ansträngning och det
finns ingen anledning till oro, inga skäl att ifrågasätta att man är på rätt väg. När man
stannar upp och reflekterar över sig själv är tecknen uppmuntrande. På så vis stärks
självet av den positiva feedback man får. Csíkszentmihályi (1992) kallar detta för ordning
i medvetandet, upplevelsen av ”flow”. Han talar också om den autoteliska upplevelsen.
Termen härstammar från två grekiska ord, auto som betyder själv och telos som betyder
mål och syftar på handlingar som man gör för deras egen skull och inte för att man
förväntar dig någon framtida fördel av dem. Det är själva handlingen som är belöningen,
vilket innebär att även om vi en gång i tiden påbörjat en aktivitet av ett visst skäl, så blir
aktiviteten vi lägger ner intresse på belöningen i sig.

Csíkszentmihályi menar att det är så mycket av det vi människor gör som inte har något
värde i sig själv, utan som vi gör bara för att vi är tvungna eller för att vi räknar med
någon framtida belöning. Många människor upplever att tiden de tillbringar på sitt arbete
är bortkastad tid, de känner sig alienerade och den psykiska energi de investerar i arbetet
bidrar inte till att stärka självet. Den autoteliska upplevelsen lyfter livet till en annan nivå.
Alienationen ger vika för engagemang, ledan övergår till njutning, hjälplöshet förvandlas
till en känsla av kontroll och den psykiska energin sätts i arbete för att förstärka
självkänslan. För att förbättra livskvaliteten genom arbete fordras enligt Csíkszentmihályi
två strategier som kompletterar varandra.

Å ena sidan bör jobben omformas så att de så mycket som möjligt liknar flowaktiviteter
med väldefinierade mål, tydlig feedback, utmaningar och förmåga att skapa ordning i
sinnet. Å andra sidan är det nödvändigt att också hjälpa människor att utveckla en
autotelisk personlighet genom att hjälpa dem att lägga märke till möjligheter till handling,
att förbättra deras talanger, att sätta upp mål som ligger inom räckhåll. Han menar också
att ingen av dessa strategier var för sig är en garanti för att arbetet blir mer njutbart men
att de tillsammans bör kunna bli ett stort bidrag till möjligheten för optimala upplevelser.
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5.2 Arbetsmiljö

Zanderin (1997) talar om begreppet arbetsmiljö som omfattande begrepp vilket handlar
om fysiska förhållanden på arbetsplatsen, till exempel maskiner, ljus, ljud, ventilation och
datorer. Relationer mellan anställda och mellan anställda och ledning, ensamarbete och
medverkan på jobbet brukar räknas in bland förhållandena på det psykosociala
arbetsmiljöområdet. Kemikalier av olika slag, hur de påverkar kroppens olika organ och
arbetsställningar vid maskiner och datorer är två bland många andra förhållanden som
kan räknas in bland de medicinska arbetsmiljöfrågorna. Enligt Eppler och Nelander
(1992) ska man vara försiktig när man använder sig av begreppet psykosocial arbetsmiljö
eftersom det ofta orsakar missförstånd kring vad man egentligen menar. Med psykosocial
arbetsmiljö menas orsaker till att man trivs eller vantrivs på jobbet, och ibland syftar det
på den verkan arbetsmiljön har på individen. Att begreppet kommit till är en följd av en
vidgad syn på arbetsmiljön och kännetecknas av att man vid utformningen av denna inte
bara tar hänsyn till lokalernas utformning, kemiska hälsorisker, buller och
olycksfallsrisker, utan även till sådana saker som arbetsorganisation, samarbetsformer
och arbetsinnehåll samt de psykologiska och sociala konsekvenserna av den fysiska
arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön beskrivs av Denward (i Zanderin 1997) som den
miljö eller omgivning som människor oftast arbetar i. Denna kan utgöras av natur,
byggnader, maskiner, andra människor, alltså allt som inte är individen själv.

Håkansson (i Zanderin 1997) skriver att det inte enbart är fysiska förhållanden som
påverkar hur människor har det på jobbet, utan snarare hur vi uppfattar och reagerar på
dessa förhållanden. Att det är den upplevda verkligheten, snarare än den fysiska, och att
andra människor är en viktig del av denna upplevda verklighet, är ett synsätt på
arbetsmiljö som innefattas i termen psykosocial arbetsmiljö. Vad begreppet psykosocial
arbetsmiljö egentligen står för är enligt Gedin-Erixon (1992) inte så allmänt känt som vi
kanske tror och ej heller så lätt att förklara. Ett sätt är att använda sig av begreppet
arbetsglädje eller arbetslust. Gedin-Erixon menar att där arbetslust finns, där råder god
psykosocial arbetsmiljö och där olust eller leda finns, där är det upplagt för problem.
Förutom arbetets innehåll och organisation är det  mänskliga relationer det handlar om
och det är vi människor som är varandras arbetsmiljö.

Lennerlöf (1991) menar att människan lever i ett ständigt samspel med sin omvärld, att
hon påverkas av sin miljö men att hon samtidigt också påverkar och förändrar den. Enligt
Lennerlöf är arbetsmiljön en miljö skapad av människan och han menar att när det
tidigare talades om arbetsmiljön så avsågs enbart arbetsplatsens fysiska utformning.
Under senare delen av 1900- talet har arbetsmiljöbegreppet vidgats och fördjupats. Det
nya synsättet innebär att arbetsmiljön omfattar alla de förhållanden som människan möter
i arbetet och Lennerlöf menar att dessa enligt arbetsmiljölagen ska anpassas till
människans psykiska och fysiska förutsättningar. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön
ska inte enbart syfta till att minimera olika slags risker utan målet ska vara att
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åstadkomma arbetsförhållanden som främjar välbefinnande, arbetsglädje och utveckling.
Lennerlöf menar att människan är hel och odelbar, arbetet påverkar vårt liv i övrigt och
hur vårt liv ser ut påverkar därför också hur vi har det på arbetet.

Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att en stadigt växande dokumentation indikerar
att arbetstillfredsställelsen i mycket hög grad påverkas av kollegor och den sociala miljön
i allmänhet. Det sociala klimatet som har med det mellanmänskliga samspelet att göra,
innehåller bland annat en viktig komponent som går under beteckningen socialt stöd.
Denna beteckning riktar tankarna till att exempelvis bli uppskattad, accepterad och
omsorgsfullt bemött och uttrycket används vanligtvis för att beskriva de processer och
mekanismer som bidrar till att de mellanmänskliga relationerna fungerar som en buffert
mot stress och missnöje på arbetsplatsen. En hög arbetstillfredsställelse leder generellt till
högre livskvalitet, bättre hälsa, bättre stabilitet i arbetet, bättre prestationsförmåga och
sannolikt bättre samarbetsförmåga.

AML (Arbetsmiljölagen), vars ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
samt att uppnå en god arbetsmiljö, är en målinriktad ramlag som innehåller kapitel om
arbetsmiljöns beskaffenhet, arbetsgivarnas och arbetstagarnas ansvar för arbetsmiljön,
tillsyn av arbetsmiljön, det rättsliga ansvaret för arbetsmiljön samt minderårigas
arbetsmiljö och arbetstider (Zanderin 1997). Historiskt sett har den fysiska miljön och
ergonomiska frågor dominerat området. På senare år har de psykosociala frågorna fått en
allt mer framträdande roll (Winroth 1999). Larsson och Svensson (1992) skriver att enligt
arbetsmiljölagen AML, ska arbetsmiljöarbetet ske i samverkan mellan arbetsgivare och
arbetstagare. På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det bland dessa normalt sett
utses ett skyddsombud som representerar de anställda. I vissa fall är detta dock inte
möjligt på grund av att arbetsstyrkan är liten eller att de anställda bara arbetar en kort tid
hos arbetsgivaren. Dansbandsmusiker är en sådan yrkesgrupp eftersom de oftast spelar
endast en kväll åt gången hos varje arrangör. I dessa situationer kan det istället bli aktuellt
att av lokal avdelning av fackförbund utse ett regionalt skyddsombud, det vill säga en
person som inte tillhör kretsen av arbetstagare på arbetsplatsen. Dansbandsmusiker är
därför en yrkesgrupp som i stor utsträckning är hänvisad till att bedriva sitt
arbetsmiljöarbete via regionala skyddsombud. Larsson och Svensson menar vidare att
Svenska Musikerförbundet SMF, måste arbeta för att ha en fungerande
arbetsmiljöstrategi och en väl fungerande organisation med regionala skyddsombud för
att dansbandsmusikernas arbetsmiljö ska kunna bli föremål för någon mer systematisk
kontroll.

5.2.1  Stress
Ordet stress kommer från engelskan och betyder belastning, press, tryck. Håkansson (i
Zanderin 1997). Selye (1984) beskriver stress som summan av de reaktioner som
uppkommer vid en hotfull situation och som sammantaget innebär att organismen
mobiliserar extra energi för att möta denna situation.
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Dahlgren och Dahlgren (1990) menar att begreppet stress kommit att användas i en
mängd olika sammanhang och betydelser, till skillnad från när begreppet först lanserades
av Selye på 50-talet, då det i första hand användes för att beskriva det karaktäristiska och
likartade kroppsliga reaktionsmönstret på olika typer av fysiska påfrestningar. Senare har
det kommit att användas för att beskriva både arbetsförhållanden och de känslor och
reaktioner som följer på dessa. Karlsson (1987) talar om stress som en reaktion, en
kvarleva från vårt ursprung som förbereder och mobiliserar vår organism inför ett hot, för
flykt eller kamp.

Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att ordet stress vanligtvis framkallar bilder av
traumatiska krissituationer och att det inom psykiatrisk/psykologisk forskning varit
vanligt att definiera stress som yttre händelser som står utanför individens egen kontroll
och som skapar extrema påfrestningar. Dessa påfrestningar kan förorsaka kriser och
sjukdom. Kaufmann och Kaufmann diskuterar också begreppet stress som en positiv
företeelse, som en upplevelse av möjlighet som kan skärpa uppmärksamheten,
motivationen och prestationen. Mot upplevelsen av möjlighet står dock upplevelsen av
hot och det kan också råda stora skillnader i den individuella stressupplevelsen. Karlsson
(1987) menar att stress kan vara något positivt som hjälper oss att göra ett bra resultat i
arbetet eller i idrottssammanhang. Han menar vidare att vår organism är i behov av en
viss stressnivå och att vi reagerar på olika sätt gentemot olika stressorer.

En del människor trivs med stress och njuter av olika spänningsfyllda situationer. För
dem är påfrestningar livets krydda. Andra människor är känsligare, och det är när vi
upplever stress som något negativt som känslor av obehag och otillräcklighet som risken
för fysiska sjukdomstillstånd ökar. Derefeldt (1993) talar om stress som ett slags uttryck
för våra livsfunktioner och speciellt då den inre kemiska påverkan av kroppsfunktionerna.
Vi behöver stimulering som drivkraft, som trigger, avlösare för våra energiresurser.
Vidare menar han att eftersom de flesta situationer i vårt nuvarande samhälle bjuder på
onödiga stressituationer behöver vi lära oss hantera stressen och lära oss mer om våra
stressignaler. Rydqvist och Winroth (1993) menar att man kan dela in de psykiska
faktorer som framkallar stress i fyra kategorier. Dessa är tidsstress, förväntansstress,
situationsstress och konfrontationsstress. Såväl angenäm som obehaglig emotionell
upprördhet åstadkommer en ökning av den fysiologiska stressen med bland annat en
utsöndring av adrenalin och noradrenalin. Angelöw och Jonsson (1990) talar om
socialpsykologisk stress som avser en särskild relation mellan individ och omgivning.
Denna relation värderas av individen som påfrestande eller överskrider dennes resurser.
Därmed riskeras individens välbefinnande.

Enligt Angelöw och Jonsson (1990) kan stress indelas i stressorer och stressreaktioner.
Stressorer är en benämning för orsakerna till stress och stressreaktioner, de symtom som
man upplever. Setterlind (1994) talar om olika slags stressorer. Fysiska, psykosociala och
psykiska.
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Fysiska stressorer kan vara hård fysisk ansträngning men också värme och kyla liksom
kemikalier, droger med mera. Psykosociala stressorer kan vara traumatiska som till
exempel en nära anhörigs död, skilsmässa eller arbetslöshet, men kan också vara av
behagligt slag som exempelvis giftermål. De psykologiska är oftast de farligaste och de
svåraste att bearbeta eftersom de kan utlösas av individen själv och inte bara av yttre
faktorer. Dessa stressorer är ofta kopplade till känslor och föreställningar som inkluderar
frustration, skuld, ängslan, hat, kärlek, avundsjuka, svartsjuka, sorg, självömkan, fruktan
med mera.

Antonovsky (1991) menar att en stressor leder till ett spänningstillstånd som måste
hanteras. Det är hur pass framgångsrik hanteringen av denna spänning är som avgör om
stressorn leder till sjukdom, hälsa eller något däremellan. En av utgångspunkterna i
Antonovskys teoribildning utgörs av att livet handlar om påfrestningar som man måste
lära sig att hantera. Han talar om generella motståndsresurser (GMR), alltså resurser som
ger individen kraft att bekämpa olika stressorer. Tillgången man har till sådana resurser
avgör var man hamnar på ett hälsokontinuum och utgör därför enligt Antonovsky
grunden för hälsa. Resurserna det är frågan om kan vara personella (fysiska, mentala),
sociala (relationer, nätverk), materiella (pengar, arbetsutrustning) och kulturella (värden,
normer). Gemensamt för dem är att de bidrar till att göra stressorer begripliga. När
stressorerna gång på gång upplevs som begripliga så skapar detta vad Antonovsky kallar
”KASAM”, en stark känsla av sammanhang. De generella motståndsresurserna ger
livserfarenheter som befrämjar utvecklingen och upprätthållandet av en stark Kasam.
Socialt stöd är en av de faktorer som tillhör de generella motståndsresurserna, eftersom
det fungerar som en buffert och har en direkt inverkan på avvärjandet av sjukdom.
Antonovsky menar att en individ som upplever en stark känsla av sammanhang troligtvis
ser stimuli som icke stressorer, genom antagandet att individen i fråga har resurser för att
anpassa sig till kraven som ställs. Enligt Antonovsky bör ”KASAM” betraktas som en
stabil, varaktig och generell hållning till världen som är utmärkande för en individ genom
hela vuxenlivet, såvida det inte sker några genomgripande, bestående förändringar i
livssituationen.

5.3  Rapport om dansbandsmusikers arbetsmiljö

Larsson och Svensson (1992) redovisar i en rapport från Samhällsvetenskapliga
forskningsinstitutet i Uppsala, resultatet från en undersökning av dansbandsmusikers
arbetsmiljö. Undersökningen visade att musikernas arbetsplats och därmed också
arbetsmiljö präglades av dansbandens position i den kommersiella dansbandsligan. Ju
mer känd orkestern var och ju högre gage orkestern hade per spelning, desto bättre var
det också ur arbetsmiljösynpunkt. Den kommersiella dansbandseliten i gagenivåerna
25000 kronor och uppåt per spelning, spelade till 90 procent på stora folkparks- och
folkets husanläggningar samt till 10 procent på stora dansrestauranger/danspalats.
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Mellanskiktet i gagenivåerna från 15000 kronor och uppåt spelade ungefär lika ofta på
folkparks- och folkets husanläggningar som på krogar. För dansband i gagenivåerna
under 10000 kronor dominerade krogspelningarna.

Dansbandseliten

Arbetsförhållandena i de fall där musikerna hörde hemma i dansbandseliten betecknades
som tillfredsställande. Här hade turnélivets problem till stor del undanröjts genom att
bandens verksamhet inskränkts till vad som i jämförelse med de hårt drivna banden
framstod som deltid. De tog endast 85 respektive 130 spelningar per år jämfört med de
orkestrar som ”var värst” och som tog 180 – 190. Vidare hade antalet mil i turnébussen
reducerats högst väsentligt. Detta hade man gjort genom att bandet utnyttjade flyg vid
längre transportsträckor, eller genom att turnerandet helt enkelt avgränsats geografiskt.
För dessa kommersiellt ledande dansband höll den fysiska arbetsmiljön på spelplatserna
ofta relativt hög standard. Ofta spelade de i stora anläggningar där arrangören investerat i
ändamålsenliga in och utlastningsvägar, hissar, ventilationssystem, omklädningsrum etc.
Bland de fysiska arbetsmiljöproblem som ofta anfördes i dessa sammanhang betonades
problem med bristfällig ventilation. Vidare framhölls problem med rökiga lokaler, dålig
luft och irritationseffekter av det harts som används som glidmedel på dansgolvet. De
psykiska och sociala aspekterna av arbetsmiljön framstod på denna nivå som
tillfredsställande.

Undre elitskiktet

Nedåt i dansbandens kommersiella rangordning, till gagenivåskiktet 15000 – 25000
kronor per spelning, yttrade sig bland musikerna turnélivets problematik i form av olika
besvärsbilder. För det första fanns långvariga ryggbesvär som sattes i samband med
ständig in- och utlastning av tung utrustning. I några fall anfördes att det definitivt
handlade om arbetsskador. Dessa musiker spelade i såväl folkparker som på danskrogar
och upplevde att problemen som regel var störst på krogarna. Alla hade sökt professionell
terapi för ryggbesvär. Ett problem som framhölls var svårigheten med att sjukskriva sig
eftersom arbetskamraterna skulle drabbas ifall någon uteblev. Sjukskrivning undveks
därför ofta. För det andra framhölls nedvarvningsproblemen efter spelningar i samband
med övernattning utanför hemorten. Musikerna hade svårt att varva ned efter spelningar.
En musiker hade utvecklat en ovana att använda alkohol som avslappningsmedel. En
annan var disciplinerat avhållsam mot alkohol även efter spelningar. Han lät tiden lösa
upp spänningarna och tog en smörgås med lättöl eller te istället för alkoholstarkare
drycker. Festandet skedde i familje- och vänkretsen på fritiden. I några fall fanns en
medveten uttalad restriktiv alkoholpolicy inom orkestrarna. För det tredje framhölls
trafikolycksfallsrisken som den största hälsorisken i yrket. Orkestrarna turnerade mellan
7000–8000 mil per spelår. För det fjärde anfördes störningar i intervjupersonens sociala
relationsnät på hemorten, som anfördes vara orsakade av turnélivet.



12

De sociala och psykiska aspekterna av arbetsmiljön hade två huvudsakliga sidor. Å ena
sidan handlade det om relationerna till arrangören. På denna punkt betonades vikten av
att musikernas sociala status bland personalen på spelplatserna höjdes. Särskilt gällde
detta den bristande respekt som musikerna mötte från arrangörshåll inom krogvärldens
ofta utpräglade statushierarki. Å andra sidan handlade det om relationerna inom
orkestern. I några fall präglades relationerna mellan orkestermedlemmarna av
kamratskap. Här byggde orkestern in omsorger om musikernas sociala välbefinnande i
sin planering. Detta dels genom varsamhet i upprättandet av spelplanen, dels genom att
placera in kanske dåligt betalda men ur social synpunkt motiverade speltillfällen samt
aktiviteter under spelledigheter där orkestermedlemmarnas familjer fick närvara och lära
känna varandra.

En musiker beskrev den sociala och psykiska arbetsmiljön som undermålig. Orkestern
drevs här enligt intervjupersonen på rent kommersiella villkor av ägarna, några av
orkesterns musiker samt produktionsbolaget. Anställningsvillkoren beskrevs som djupt
orättfärdiga. Vid uppläggningen av spelplanen togs ingen hänsyn till musikernas sociala
förhållanden. Orkestern var undersysselsatt men förhållandevis välbetald när den
spelades. Trots att orkestern drevs i bolagsform hänvisades de anställda musikerna till A-
kassan i spellediga perioder och turnéerna var arrangerade som hetsiga med ofta långa
avstånd mellan spelplatserna. Intervjupersonen betalades 750 kronor per spelning, långt
under delägarnas och sångarens gage. Av ekonomiska skäl var det näst intill nödvändigt
att övernatta i orkesterbussen. Stämningen inom orkestern beskrevs av musikern som
dålig. Orkestern saknade en personalsocial policy. Man utövade ingen medveten satsning
på att förebygga drogproblematik genom en restriktiv alkoholpolicy i samband med
spelningar. Man försökte heller inte planera verksamheten så att orkestermedlemmarnas
sociala förhållanden värnades. Musikern upplevde sig vara drabbad av såväl sociala,
psykiska samt psykosomatiska besvär som han satte i samband med den långvariga
anställningen i dansbandet.

Mellanskiktet

Ytterligare nedåt i rankinglistan till dansbanden i gagenivåerna 10000 – 15000 kronor per
spelning. Musikerna på denna nivå spelade till övervägande del på danskrogar. Ett fall
var lite speciellt i så måtto att det handlade om ett band i etableringsfasen som tog alla
spelningar de kunde få för att slå sig in på krogmarknaden. Detta skedde till priset av
11000 turnémil för cirka 140 spelningar vilket också betydde extremt långa avstånd
mellan spelplatserna. Effekterna av detta hårda turnéliv hade hittills endast yttrat sig som
psykisk trötthet i samband med resorna. Familjelivet hade ännu inte drabbats och
orkestern fungerade som ett kamratgäng. I övrigt framhölls de vanligaste problemen för
heltidsverksamma turnerande musiker. Det handlade om stressrelaterade magbesvär och
katarrer, besvär i axlar och nacke samt de gängse problemen med nedvarvningsproblem
och sömnlöshet 2 till 3 nattimmar efter avslutad spelning.



13

Vidare framhölls magproblem till följd av de oregelbundna mattiderna i samband med
turnéer samt ständiga nedvarvnings- och insomningsproblem vid övernattning utanför
hemorten. Bland dessa musiker fungerade såväl orkesterns interna sociala samspel som
musikerns familjeliv som ett skyddande och helande relationsnät. En av musikerna hade
dock ett havererat äktenskap i bagaget som ansågs vara orsakat av problematiken i
samband med ”musikerhustrurollen”. Samtliga nämnde att problem med den fysiska
arbetsmiljön på framförallt krogarna kvarstod, till exempel avsaknad av från dansgolvet
avgränsade scener, dåliga inlastningsvägar, ohygieniska omklädningsrum och toaletter,
dålig ventilation, scenelektricitet etc. Några mer erfarna musikerna noterade dock att
vissa ställen förbättrat sin standard under 80-talet, medan problemen fanns kvar på andra
krogar. En musiker framhöll trafikolycksfallsrisken, särskilt nattetid och vid dåligt väglag
men också till följd av att musikerna själva körde bussen och att risken för trötthet eller
nedsatt vakenhet alltid förelåg.

Bottenskiktet

Musikertillvaron längst ned på rankingen bestod av dansband som normalt fick under
10000 kronor per spelning. I samtliga fall handlade det om musiker under 30 år som
spelade i hårt konkurrensutsatta dansband. Generellt gällde att musikerna led av
arrangörernas gagenedpressning. Följden av detta och av bandens strävan att överleva
som året runt verksamma riksband blev många dåligt betalda jobb och ett hårt turnéliv.
Några musiker hade erfarenhet av påtagliga magbesvär och nedvarvnings- och
insomningsproblem. Samtliga musiker hade erfarenhet av allvarliga störningar i det
sociala livet utanför turnébussen. Några musiker redovisade erfarenhet av
depressionsproblematik av mer eller mindre djupgående art som sattes i samband med
turnélivet. I ett av fallen betänklig alkoholproblematik hos en blott 25-årig musiker.
Samtliga musiker anförde de sedvanliga problemen med krogarnas ofta bristfälliga
inlastningsvägar, scener, ventilation och omklädningsrum. Vidare anfördes olyckor som
sammanhängde med att publik dansade in i instrumenten eller att utrustning rasade på
trånga scenutrymmen. Belastningsskaderisker, trafikolycksfallsrisker samt de psykiska
belastningarna på orkestermedlemmarna under resorna samt störningar i fråga om den
sociala biten framstod som de största hälsoriskerna i lågbudgetbandens arbetsmiljö.

6. METOD

6.1 Metodansatser

Denna uppsats bygger på ett kvalitativt synsätt. Backman (1998) skriver att det
kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen. Istället för att fråga hur en objektiv
verklighet ser ut ställer man frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet. Min
undersökning riktar intresset mot några dansbandsmusiker och hur de säger sig uppleva
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sitt yrke, arbetsmiljö och arbetsförhållanden, alltså inte hur dessa saker ser ut rent
objektivt. Trost (1997) menar att om man är intresserad av att försöka förstå människors
sätt att resonera och att förstå eller hitta mönster, så skall man göra en kvalitativ studie. I
denna uppsats söks en förståelse för musikernas syn på sitt yrke och eftersom mitt syfte
med intervjuerna varit att analysera, tolka och förstå de intervjuades upplevelser och
synsätt anser jag att den kvalitativa forskningsansatsen är väl lämpad.

Vidare är metodansatsen i denna uppsats deskriptiv. Ejvegård (1996) menar att
deskription används vid frågeställningar av allmän art där man kategoriserar och sorterar
alla fakta som samlas in. Enligt Patel och Davidsson (1994) kan deskriptiva
undersökningar röra förhållanden som har ägt rum, det vill säga beskrivningar av dåtid,
eller förhållanden som äger rum just nu, det vill säga beskrivningar av nutid. Vidare att
man vid deskriptiva undersökningar begränsar sig till att undersöka några aspekter av de
fenomen man är intresserad av. Denna metod lämpar sig väl i denna uppsats, eftersom jag
valt att närma mig problemområdet genom att låta dansbandsmusikerna beskriva sin syn
på yrket för att därigenom försöka fånga de grundläggande antaganden de har om
arbetsmiljön och arbetsförhållandena och vidare för att undersöka om det finns en
gemensam syn på dessa. Tekniken jag använt mig av för insamlandet av empirin är
intervjuer med låg grad av standardisering, med hänvisning till Trost (1997) som menar
att man med denna intervjuform får stora variationsmöjligheter. Intervjuaren formulerar
sig efter respondentens språkbruk och följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar.
Tasker (i Bell, 2000) menar att en stor fördel med intervjumetoden är dess flexibilitet. En
intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt
som är omöjligt i en enkät. Svaren på enkätfrågor måste tas för vad de är, men i en
intervju finns möjlighet att komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas och
fördjupas.

6.2 Urval

Urvalet har gått till så att dansprogram från tre olika dansställen studerats. Ett
dansprogram är en lista som visar vilka kvällar ett dansställe arrangerar dans samt vilka
dansband som spelar dessa kvällar. Att de blev just tre till antalet beror på att de ansågs
ligga bra till rent geografiskt samt att deras spelprogram ansågs täcka behovet vid urvalet.
Utifrån  programmen valdes åtta stycken dansband ut vilka ansågs lämpliga att kontakta.
Vid urvalet sattes två stycken kriterier och valet av band gjordes sedan helt utifrån min
förförståelse om vilka dansband som uppfyllde dessa kriterier.

- Musikern skall ha arbetat minst fem år heltid i yrket.
- Musikern skall ha medverkat vid minst 100 engagemang de senaste tolv månaderna.

Avsikten med kriterierna har varit att bland medlemmarna i dansbanden hitta en för mitt
syfte lämplig grupp musiker att intervjua.
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Det vill säga en grupp där alla varit med i karusellen ett tag och hunnit samla på sig både
positiv och negativ erfarenhet av yrket. Jag ansåg därför att alla borde ha minst fem års
erfarenhet och ha medverkat vid minst 100 spelningar de senaste tolv månaderna för att
det skulle råda lika förutsättningar för alla. Att respondenterna kom att bestå av endast
män har sin förklaring i att medlemmarna i de dansband som kontaktades med undantag
av en person utgjordes av män.

6.3 Intervjuerna

Utifrån urvalet har sju musiker från sju olika band intervjuats individuellt. Det åttonde
bandet har tjänat som en fokusgrupp där samtliga medlemmar i bandet intervjuats i grupp
vid ett och samma tillfälle. Anledningen till detta tillvägagångssätt var till viss del min
nyfikenhet att prova metoden, men också tanken på att det eventuellt skulle kunna ge ett
annorlunda resultat, att det skulle komma fram andra eller fler saker vid denna
gruppintervju. Kanske antog jag att medlemmarna skulle påverka varandra på något sätt.
Jag är dock av den uppfattningen att det inte resulterade i någon skillnad. Att jag inte
nöjde mig med att endast intervjua medlemmar ur ett och samma dansband bottnar i min
uppfattning att det kan råda stora skillnader mellan banden. Att det blev just åtta stycken
beror på att jag ansåg det vara rimligt med tanke på min för uppsatsen uppsatta tidsram.
För att komma i kontakt med de utvalda banden och fråga om eventuell medverkan i
intervjuundersökningen, kontaktade jag de produktionsbolag som sköter deras bokningar.
Detta gjordes per telefon där jag presenterade mig själv och mitt ärende. Samtliga
personer jag kom i kontakt med på produktionsbolagen var samarbetsvilliga och ställde
sig positiva till  mig och min undersökning. När jag fått de telefonnummer jag ansåg mig
behöva tog jag kontakt med dansbanden och informerade dem om mig själv och syftet
med undersökningen. Vid dessa samtal gjorde jag också för egen del en sorts avstämning
gällande de två uppsatta kriterierna. Det har varit fritt fram för banden själva att utse vem
av medlemmarna som ska deltaga i intervjuundersökningen. Vid denna första kontakt
bestämdes också tid och plats för intervjuerna.

Samtliga tillfrågade dansband deltog i undersökningen. Sju band med en medlem och ett
band med samtliga medlemmar. Innan varje intervjutillfälle gav jag musikerna ytterligare
information om mig själv och syftet med undersökningen. Samtliga tillät mig använda
bandspelare vid intervjutillfället. Intervjuerna har tagit 45-60 minuter att genomföra.
Bandspelare användes inte vid gruppintervjun där alla medlemmar från samma band
deltog. Viktigt att tänka på vid användning av bandspelare är enligt Kvale (1997) att det
som sägs på bandet ska vara hörbart. Med tanke på det såg jag därför en risk att alla
musikerna vid gruppintervjun skulle prata i munnen på varandra och att detta skulle göra
det besvärligt att senare hantera materialet med tanke på arbetet med att skriva ut
intervjuerna. Istället fördes vid denna intervju endast anteckningar. Innan intervjuerna
påbörjades förklarade jag också för musikerna att materialet kommer att behandlas
konfidentiellt och att deras anonymitet garanteras.
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Ejvegård (1996) menar att man genom att göra detta kan få den intervjuade att öppna sig
och få honom att våga säga allt han vet. Han menar vidare att en undersökning bör
omfatta flera respondenter och att uppgifter inte lämnas ut som gör det möjligt att i den
slutliga skriftliga redogörelsen identifiera respondenten. Tasker (i Bell 2000) menar att
det är svårt att ställa upp regler för hur man ska genomföra intervjun och menar vidare att
det går att komma långt med sunt förnuft och vanlig hövlighet.

6.4 Analysmetod

Analys innebär enligt Backman (1998) att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar
form men att analys i sig inte är nog eftersom resultatet av analysen måste ges en mening
eller ett innehåll. Med andra ord måste man tolka data. Kvale (1997) skriver att
analysmetoder kan användas till att organisera intervjutexter, koncentrera innebörder i
former som kan presenteras på ett relativt litet utrymme och utveckla den implicita
meningen i det som sägs. Jag har i denna uppsats inte använt mig av någon
standardmetod för analys av intervjuerna. Analysmetoden för att skapa mening ur
empirin kan sägas vara ad hoc betonad, med hänvisning till Kvale (1997) som menar att
forskaren därmed använder sig av olika angreppssätt och tekniker. Arbetssättet har bestått
i att jag inledningsvis lyssnat upprepade gånger på bandupptagningarna. Intervjuerna har
sedan skrivits ner på dator och utskrifter av intervjuerna har gjorts. Dessa har sedan lästs
samtidigt som jag lyssnat på banden. Under denna procedur har jag antecknat diverse
minnesbilder som jag haft i huvudet från intervjutillfällena. Här har också anteckningarna
från gruppintervjun ingått. Därefter har utskrifterna lästs igen med fokus på de
resonemang och berättelser som berört arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Noteringar
kring dessa har sedan gjorts intervju för intervju för att till slut sammanställas i en
resultatdel som visar dansbandsmusikernas utsagor som helhet.

6.5 Metodkritik

Jag är fullt medveten om att min verksamma tid som professionell dansbandsmusiker
medför att jag i ämnet för denna uppsats har stor förförståelse. Denna kan göra det svårt
för mig att vara neutral i min beskrivning utan att lägga på egna tolkningar och
värderingar. Jag har dock varit fast besluten om att inte låta min förförståelse hindra mig
från att försöka göra ett bra arbete. Jag har istället sett den som en fördel att dra nytta av
under arbetets gång. Ett konkret exempel på det är den samarbetsvillighet jag stötte på i
kontakten med dansbanden och de produktionsbolag som sköter deras bokningar. Att
göra som jag gjort, det vill säga genomfört intervjuerna på dansställena, musikernas
tillfälliga arbetsplats, innebär att man måste vara medveten om faktorer som kan påverka
resultatet negativt. Sådana faktorer kan exempelvis vara att hitta en ostörd plats att vara
på, brist på tid eller att det vid intervjutillfället hela tiden förekommer störande moment.
Någon tidsbrist har det enligt min uppfattning inte varit vid mina intervjuer, men däremot
svårt att hitta en ostörd plats att vara på. Vid något tillfälle förekom störande moment
som till exempel ringande mobiltelefon, att någon plötsligt kom in i det rum vi satt.
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Vid ett tillfälle blev vi avbrutna på grund av att turnébussen måste flyttas vilket
olyckligtvis visade sig vara respondentens uppgift. Vid samtliga intervjuer, dock utgör
gruppintervjun ett undantag, har jag använt mig av bandspelare. Detta är enligt Kvale
(1997) det vanligaste sättet att registrera intervjuer. Med bandspelare registreras orden,
tonfallen, pauserna och dylikt i en permanent form som intervjuaren kan återvända till för
omlyssning. Nackdelen är dock att det ger en avkontextualiserad version av intervjun som
inte innehåller de visuella aspekterna av situationen, varken bakgrunden eller de
intervjuades ansikts- och kroppsspråk. Ett problem som också kan uppstå vid
gruppintervjuer är som tidigare framgått att alla respondenter pratar i munnen på
varandra. Vidare råkade jag vid några intervjutillfällen ut för problem med störande
bakgrundsmusik och slammer ifrån angränsande rum. Det resulterade dock inte i en allt
för dålig ljudkvalitet på bandet vid uppspelning.

Alla ovan nämnda störande moment kan dock ha påverkat respondenterna och inverkat
på deras resonemang och berättelser. Det faktum att jag vid gruppintervjun endast fört
anteckningar kan också innebära att jag har missat en del väsentligheter i musikernas
resonemang. Trost (1997) hävdar att de flesta platser för genomförande av intervjuer har
både för- och nackdelar. Han menar vidare att man alltid bör ställa sig frågan om var
intervjun skall ske och alltid vara medveten om att allt som stör intervjun i värsta fall kan
förstöra den goda kontakt man lyckats bygga upp med respondenten.

I forskningssammanhang är det enligt Rudberg (1993) viktigt att alltid göra en
granskning av undersökningens validitet eftersom den är helt relaterad till avsikten med
undersökningen. Om jag frågar några få dansbandsmusiker om hur de upplever
arbetsförhållandena i sitt yrke så erhåller jag endast deras uppfattningar om detta, som
kanske inte bara skiljer sig från varandra utan också från hur det verkligen förhåller sig.
Utifrån elva stycken musikers uppfattningar kan jag heller inte dra några som helst
slutsatser. Det är då fråga om trovärdigheten och rimligheten i de data som samlats in och
i de tolkningar som gjorts. Det finns med andra ord inget direkt svar eller något synsätt
som i slutändan kan göra anspråk på att vara det enda och det riktiga.

7. RESULTAT

Jag kommer i följande resultatredovisning ge en samlad bild av dansbandsmusikernas syn
på sin tillvaro i relation till arbetet. Eftersom jag vid urvalet inte tagit hänsyn till
dansbandens position i den så kallade kommersiella dansbandsligan kommer jag heller
inte att som Larsson och Svensson (1992) ranka dansbanden i någon kommersiell
rangordning. Jag kommer heller inte att göra någon separat redovisning utifrån resultatet
av gruppintervjun utan den ingår i resultatdelen med övriga intervjuer. Anledningen till
det är att jag anser att resultatet inte skiljer sig från övrigt resultat.
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I resultatredovisningen kommer jag att redovisa hur musikerna beskriver sin musikaliska
bakgrund, varför de vill vara verksamma i yrket och hur de ser på framtiden. Vidare
kommer jag att redovisa musikernas upplevelse och beskrivning av arbetsmiljön,
arbetsförhållandena, hälsoriskerna i arbetet samt hur de upplever sig hantera dessa. Den
intervjuade kommer i följande text varierande att benämnas som musiker, bandmedlem
eller respondent. Vad gäller dansbanden så kommer de att benämnas som band, dansband
eller orkester.

7.1 Musikalisk bakgrund

Att vara musikaliskt skolad ses inte av musikerna som en nödvändighet för att arbeta i ett
dansband, men det ses ändå som väldigt positivt ifall någon i orkestern har den grad av
kunskap som krävs för att kunna läsa noter, arrangera musik och skriva låtar. Endast ett
fåtal av musikerna uppger att de studerat på någon musiklinje. Någon säger sig endast ha
kommunal musikskola i botten. En annan musiker säger sig uppleva detta som ett vanligt
fenomen hos musiker som spelar i dansband.

          …de som kommer från musikhögskolor de har ju det här gamla, då är det ju mer det finkulturella
          som de spetsar sig in på va, och dansband det räknas ju inte som finkulturellt, det är ju bannlyst
          från finkulturella kretsar, så det går ju bort direkt… så kan du finna en koppling till att spela
          kanske väldigt folklig musik, där har du den bruksmusikanten, han spelade ju precis det folk
          ville höra när det var fest va, och skulle de krångla till det och spela svårare stycken då skulle
          ju folket inte begripa det…

Det visar sig också vara ganska vanligt att musikerna inte spelar det instrument de gjorde
i den kommunala musikskolan. En av dem anser sig inte haft tillfälle att gå någon högre
musikalisk utbildning eftersom han och hans kollegor i orkestern startade upp och
spelade väldigt mycket redan när de slutade årskurs nio i grundskolan. Det ses ibland mer
positivt än negativt att vara självlärd på sitt instrument vilket också upplevs som vanligt
förekommande i dansbandsbranschen.

            Min pappa spelade dansband i femton år så jag har lärt mig en hel del.

            …det är lite det som är det roliga, att man kan hålla på med musik som jag gör, att jag inte
            har nån utbildning egentligen för det, jag har inte gått på högskola i fyra år för att kunna bli
            det här utan jag blev det av egen åder för det, talang liksom, alltså att jag tycker musik är bra
            och så är det roligt, så har man klarat sig på det, det driver mig lite än faktiskt alltså tycker jag.

Även om det hos de intervjuade inte finns någon musikalisk utbildning i grunden så är det
ändå möjligt att spåra en viss musikalitet bakåt i tiden till tidigare generationer. Flertalet
av musikerna säger sig ha föräldrar eller släktingar som ägnar sig eller har ägnat sig åt
musik i någon form. Att ha en förälder som spelar anses vara en tänkbar bidragande orsak
till det egna musikintresset och att man själv börjar spela.

            …nja jag kanske har ärvt lite, både min far och mor spelar ju fast det är kanske lite mer
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            på hemmabasis, eller farsan har ju varit ute i och för sig men de är ju inte så där
            jättemusikaliska, men de tycker att det är kul, spelar för att det är kul liksom.
            Ja farsan har lirat i många år, eller lirar forfarande lite så där, nu väldigt lite men under
            min uppväxt så var han borta jämt, spelade också i dansband.

7.2 Därför spelar vi

I musikernas resonemang framgår att det finns en mängd olika skäl till varför de blivit, är
och fortfarande vill vara verksamma som dansbandsmusiker. Gemensamt för alla musiker
som deltagit i denna undersökning är att de helt enkelt tycker det är kul att syssla med
musik. Att komma ut och se sig omkring, träffa folk, stå på scen och spela och sjunga, få
uppskattning av publiken för det man gör, är saker som av de intervjuade beskrivs som de
bästa med yrket. En musiker uppger att det är ett yrke som ger mycket av insatsen
tillbaka. Han beskriver det som att han blir glad av att stå på scen, först och främst för att
det är så bra kamratskap mellan medlemmarna i bandet, de har kul ihop, men också för
att det oftast ger så bra kontakt med publiken.

            Kontakten med publiken, musiken, kamratskapen, men kamratskapen är ju inget ovanligt
            i och för sig, det tycker väl de flesta är ett plus om man trivs på arbetsplatsen, man är ju en
            liten grupp, liten arbetsplats, det trivs jag med, det är ju mycket positivt under en danskväll,
            det vi spelar för är ju publiken och de flesta är ju i alla fall ganska nöjda och glada när de går
            hem, så det känns ju som om man bidrar med nåt, en positiv känsla om man säger, att det
            skapas positiva känslor, det skulle väl alla tycka om som står på scen, att få bra publikrespons.
            Det kvittar var man än spelar någonstans så är själva spelandet aldrig tråkigt, det kan jag inte
            säga att jag tyckt att det varit tråkigt, det är alltid något som är kul med det om man tänker efter.

            Att man känner att man får en trogen publik alltså som visar vad de tyckte var bra, så känns
            det mer meningsfullt att hålla på även när det är jobbigt.

Det framgår vidare att så länge det går bra, så länge kurvan pekar uppåt, så länge
spelplanen ser bra ut med bra betalda jobb på fina ställen och inte för långa resor, det vill
säga att bandet får framgång, så upplevs det av musikerna som roligt och då är det också
väldigt lätt att åka iväg ut på turné, även om det innebär mycket arbete och att vara
hemifrån längre perioder. Att vara yrkesmusiker innebär enligt de intervjuade inte enbart
att spela musik utan det är också mycket arbete runt omkring själva spelandet. Det är inte
ett jobb som de stämplar in till klockan sju och hem klockan fyra. Det handlar således
inte bara om de timmarna som musikerna framträder på scen en kväll, utan det handlar
också om ohyggligt många timmars arbete innan och efter själva framträdandet.

Att vara dansbandsmusiker uppges av de intervjuade skilja sig väsentligt från ett vanligt
arbete och beskrivs av dem mera som en livsstil med en mängd positiva faktorer som i
mångt och mycket väger upp de problem som yrket medför. Några av dem har haft andra
typer av arbeten innan karriären som musiker tog fart, exempelvis snickare eller inom
vanligt industriarbete. Typiskt för de flesta är att intresset för musik börjat väldigt tidigt
och då först som en hobby.
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Denna hobbyverksamhet har sedan efterhand krävt mer och mer tid och engagemang. I en
övergångsfas har musikerna sedan arbetat på vardagar och spelat på helgerna för att
slutligen ta steget fullt ut att bli heltidsmusiker. Det upplevs av musikerna därför som
väldigt speciellt att få arbeta med något som till en början bara varit en hobby och ens
största intresse. Att kunna livnära sig på musiken ser musikerna som ett väldigt stort
privilegium.

            Att kunna få leva på sin hobby, det kanske du har hört förr, men att kunna få leva på nåt
            man tycker är roligt,  man hade ju det som en hobby i början och kan man då leva på det är
            det guld alltså.

            Det är det bästa, att man har hittat ett jobb eller tillvaro som man trivs med.

            Det blir en livsstil alltså, och jag gillar den livsstilen, med det här att ut och fara och flänga.

            Det är mycket värt att få göra det man vill liksom,  får jag välja så vill jag syssla med musik.

Förutom dessa nämnda förklaringar till varför musikerna spelar så finns det saker som
anses speciellt betydelsefulla för att de vill vara verksamma i yrket. En av musikerna
påpekade att det för honom är oerhört viktigt att få koppla av när han kommer hem, att
kunna släppa tankarna kring jobbet, att få sova ut ordentligt för att orka umgås med familj
och vänner. En musiker påpekar vikten av att orkestern profilerar sig med ett eget sound
och en egen repertoar, med andra ord en egen stil som skiljer sig från andra orkestrar. Det
ses också som betydelsefullt att det hela tiden går bra för orkestern och jakten på nya
framgångar ses som en viktig drivkraft. En annan musiker är av den uppfattningen att det
är bra om orkestern  inte får allt för stora framgångar för snabbt, utan menar att det är
bättre om det går sakta men säkert uppåt och att det sen stannar av, så att orkestern kan
ligga på en tillfredsställande hög nivå. Framgång anses av de flesta musikerna vara ett
resultat av hårt, målmedvetet arbete med en stor portion vilja och motivation. Arbetet
som dansbandsmusiker handlar enligt en av de intervjuade mycket om just motivation.
Han menar att det är det som utgör drivkraften och som gör att jobbet blir roligt. Råder
det brist på motivation så blir allting tråkigt till sist och då är det meningslöst att hålla på.

            …så länge man har motivation och sina drömmar och mål så då är det ju det man kör på
            och då ska ingenting kunna hindra en till det här målet liksom, så det är ju nånstans där
            psyket liksom befinner sig.

Att orkestern från starten eller under lång tid bestått av samma medlemmar ses av de
flesta som en stor fördel. Det visar på en styrka hos bandet. Orkestrar som ständigt eller
ofta byter ut medlemmar kan lätt få stämpel på sig att vara så kallade opålitliga strulband.
Att bygga upp en bra relation till arrangörer och danspublik ses som en viktig bit, likaså
att det råder stor gemenskap i bandet och att alla medlemmarna drar åt samma håll.

            Det viktigaste är att man ser resultat varje kväll egentligen, att folk gillar det man håller på
            med för kommer man i ett vakuum där man inte känner, man åker och spelar på ställen där
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            man inte ens får hej eller tack eller ingen säger, då tror jag man skulle bli ledsen hemskt fort
            nu alltså. Jag tror det är publiken, man känner att man betyder någonting faktiskt mer än man
            tror själv, och sen att bandmedlemmarna driver åt samma håll.

            Vi har startat detta ihop och vi äger denna grejen, ansvarar för allt, ansvar som är bra att ha.
            Vi är mer än arbetskompisar, mer som en familj, vi har samma tycke i det mesta.

            Först av allt är det ju bra, de andra killarna ska vara lättsamma och att man inte har någon,
            kanske att man går bra ihop i bandet, det är alltid upp och ned kanske, någon kväll kanske
            man är lite låg själv också men jag tror att det är bra i bandet det är nummer ett.

7.2.1 Frihet, skapande och utveckling
Yrket som dansbandsmusiker upplevs av de intervjuade som ett ganska fritt yrke
eftersom de sköter sig själva och inte har någon chef som hänger över dem och
kontrollerar allt som görs. Friheten kopplas också till själva resandet i yrket. Som
rikstäckande heltidsband får de se det mesta av Sverige. Variation och omväxling blir
saker de upplever och beskriver som frihet. Känslan av frihet sägs betyda mycket men
yrket ses också som skapande och utvecklande. Själva spelandet anses ge gott om
utrymme för skapande, de arbetar i studio, repar in låtar och kanske till och med skriver
eget låtmaterial. Hur mycket skapande det blir anses bero på hur pass seriösa de är och
hur mycket tid de är beredda att lägger ned. Det finns enligt musikerna två områden som
berörs med tanke på utveckling. Å ena sidan är allt arbete som läggs ned utvecklande för
orkestern som helhet, men det sker också en utveckling på det personliga planet. En av
musikerna säger att utveckling sker men dock inte på alla områden.

            Musikaliskt utvecklande är det ju, för min del är det det eftersom jag sjunger nästan allting, men
            spelmässigt är det inte utvecklande eftersom det är så rutinmässigt… så man utvecklas inte på
           det viset tycker jag, som en jazzmusiker på Stampen i Stockholm, han är ju säkert mycket mer
            utvecklande än vad en dansbandsmusiker är, men det hör ju till att man gör rutinmässiga saker
            hela tiden… det är sången som utvecklas så länge man sjunger, så på den biten utvecklas man.

En annan musiker säger att han tack vare arbetet som danbandsmusiker inte bara
utvecklats som musiker utan också lärt sig saker som vanliga människor måste gå många
år i skola för att lära sig.

            …jag har ju lärt mig jätte mycket för när jag slutade skolan och så där då var jag jätte skoltrött,
            jag skulle börja jobba direkt och inte plugga nånting, sen har jag fått gå lite kurser om man säger,
            med bokföringskurser har jag lärt mig massor om ekonomi och så där och styra företag och sånt
            som många pluggar många år för att, så man har ju lärt sig rätt så mycket.

7.2.2 Ära, berömmelse och pengar
Yrket uppfattas inte av musikerna själva som speciellt glamouröst. De är dock av den
uppfattningen att det lätt kan uppfattas så av andra som inte är i branschen. Musikerna
menar också att om vanligt folk får se hur det går till från baksidan så att säga så är det
lätt att avdramatisera det. En av musikerna säger att det säkert kan uppfattas som lite
glamouröst ibland.
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Han menar att det lätt kan uppfattas som glamouröst speciellt när orkestern gör ett bra
jobb och det är mycket publik som verkligen visar att de gillar det de ser och hör. Han
menar vidare att allmänheten ofta har en skev bild och en massa förutfattade meningar
om dansband  och dansbandsmusiker.

            …ofta så är det ju pengar det handlar om, folk tror att för man spelar i en dansorkester så täljer
             man guld, man är miljonär helt enkelt, men så fungerar det ju liksom inte, så att jag vet inte,
             jag ser inte själv det som nåt glamouröst, har aldrig gjort, kommer aldrig att göra det heller.

            Det kan uppfattas det när den tiden man står på scenen och det är en jävligt bra kväll och folk
            står och tittar och tycker fy fan vilket liv de har alltså, vilket roligt, de får träffa fruntimmer
            och de har ju nya fruntimmer varje kväll och de får festa, ja visst men stanna kvar till klockan
            ett och se när vi ska packa ihop och möjligtvis ta en packöl nån kväll nångång, och det där med
            brudar och hit och dit, kolla hur det är med groupies som står, men visst nån tror säkert att det
            är glamouröst men det är det inte.

I resonemangen kring att ha ett arbete som innebär att stå på scen och vara betittad
framgår det att det är viktigt för dem att som musiker bli bekräftade för det de gör. Som
exempel nämns tillfällen när orkestern spelar en låt och danspubliken applåderar, eller när
orkestern drar mycket folk till dansbanorna och dessa tycker att orkestern spelar bra. Att
bli igenkänd av människor ute på stan, eller att den nya skivan de slitit hårt med i studion
äntligen är klar och får bra recensioner ses också som en form av bekräftelse. En av
musikerna säger att de flesta människor vill bli någon, att människor vill bli bekräftade
för det de gör oavsett om det är av arbetskamraterna på jobbet, eller om det är i hemmet
av någon de älskar. Det går inte att se behovet av bekräftelse som något musikerspecifikt
utan musikernas uppfattning är att vi alla söker bekräftelse vad vi än sysslar med och att
det är viktigt för oss att vi också får det.

            Jag tror det är det för alla, att få bekräftelse via sitt jobb, via sin fritid, att man klarar det…

Något behov att bli något eller någon säger musikerna sig inte ha. Det finns inget behov
av att bli berömd och det är inte heller något som fungerar som drivkraft för dem i
arbetet. I början av karriären har känslan av att bli något möjligtvis infunnit sig. En av
musikerna säger att det var lätt hänt att kanske efter sitt första teveframträdande bli lite
väl stolt och kaxig. En annan av de intervjuade musikerna säger att han aldrig medvetet
tänkt i de banorna utan bara gjort de val i livet som han känt varit de riktiga för honom,
utan tanke på att bli känd eller berömd. När föräldrarna ansåg att han skulle skaffa sig en
riktig utbildning valde han ändå att börja spela i en orkester vilket han heller aldrig
ångrat. Ser man till beundran upplevs det oftast som något positivt eftersom det i
arbetsuppgiften ingår att stå på scen och se så trevlig ut som möjligt för att vinna
uppskattning hos publiken. Det är en strategi som hela orkestern vinner på. Just
kombinationen av att i ena stunden stå på scen och verka ouppnåelig och i nästa stund gå
ned från scen och vara en vanlig människa ses utav en av musikerna vara det som gör att
dansbandsmusiker blir beundrade. En av musikerna ser beundran som ett svårbegripligt
fenomen.
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            …det är ju klart att det är roligt att bli beundrad på så sätt, men ibland har man svårt att förstå…
             man har själv svårt att se vad det är folk beundrar hos en.

Hur man som musiker upplever att bli beundrad ses som väldigt personligt. Antingen är
musikern  sådan som gillar det och vill ha det så, eller så kryper han eller hon tillbaks och
drar sig undan. När musikerna står på scen och spelar uppskattas det eftersom det anses
ligga i musikers och artisters natur att vilja synas. Vid ledighet vill de helst undgå att bli
beundrade.

            …nu när vi varit med en del i TV har man fått börja skriva en del autografer, det är inte så
            kul när man är ledig och hemma och någon kommer fram och säger jag såg dig på TV
            häromdagen, i början var det kul men inte nu, nu vill man vara anonym.

Att ha beundrare som så att säga åker efter orkestern ses som roligt men också som
besvärligt om de inte lyckas hålla tillräcklig distans, det vill säga om de gör misstaget att
släppa in beundrarna för tätt inpå. Även om de flesta anhängare till orkestern är okej
upplever musikerna att det finns en grupp som det blir svårt att ha en normal relation
med. Relationen mellan orkester och danspublik upplevs av en av musikerna som väldigt
speciell och ej förekommande inom någon annan musikgenre.

            …det är ju samklangen mellan danspubliken och vår musik på scen som är så speciell, det är
            ju därför dansmusikerna ska le och vara trevliga och liksom ge nån glädje på ett helt annat
            sätt än vad en artist behöver göra, i deras fall verkar det som det nästan är tvärtom, avsky
            publiken så är du riktigt hip, det är ju förödande för oss, det finns skillnader.

En allmän uppfattning är att beundrarskapet måste inrymmas inom vissa gränser.

            Det är jättekul alltså det tycker jag, sen är det ju bara synd vissa som går lite väl långt alltså…
            nä men ibland kan det räcka med att man hälsar på nån så kan de ju ställa till med hur mycket
            som helst alltså…

     
Ekonomin är enligt de intervjuade inte avgörande för deras vilja att hålla på med yrket.
Samtliga musiker menar att det är inte det som huvudsakligen driver dem. En av
musikerna konstaterade samtidigt att det nog är väldigt svårt att få ett lika välbetalt arbete
den dagen musikerkarriären är slut. Det framkom i resonemanget att pengar i stort sett har
samma betydelse här som i vilket annat yrke som helst. En av musikerna påpekar att har
man precis köpt hus så är ju pengarna viktiga oavsett vad man sysslar med och så har ju
alla människor räkningar som ska betalas varje månad. Med undantag för några få
musiker i branschen är yrket som dansbandsmusiker inget som automatiskt innebär att
man tjänar mycket pengar och blir rik. De flesta spelar inte för att bli rika, det är inte det
som utgör den största drivkraften. Tvärtom, skulle pengarna räknas i timlön så blir det
enormt mycket arbete för alldeles för lite pengar.
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            …alltså man kan tycka att man ska tjäna mycket och sånt där, pengar, men det lockar inte,
            det tänker jag aldrig på, lockar inte mig speciellt liksom, ska du inte hoppa på detta jobbet
            istället för där har du tio tusen mer eller två tusen alltså, nej, utan tycker jag detta är roligt
            så gör jag det och då stannar jag där också…

Det framgår av de intervjuades resonemang att det är viktigt att orkesterns ekonomi är
bra, så att de har råd att hålla sig med bra ljud- och ljusanläggning och en fin turnébuss.
Det handlar ofta om dyra investeringar som också måste underhållas kontinuerligt för att
orkestern ska fungera bra. Andra saker som kostar pengar är till exempel scenkläder och
att gå in i studio för att spela in en skiva. En del orkestrar satsar pengar på att ha någon
anställd som sköter all bokföring och dylikt, eller som kör och tar hand om allt som rör
bussen. Det är samtidigt viktigt att orkestern inte förköper sig vilket medför risk för att
behöva gå ner i löner. Orkesterns ekonomi går ofta före medlemmarnas privata ekonomi.
Som dansbandsmusiker krävs därför att som bandmedlem vara lojal och att alltid jobba
för orkesterns bästa. Det betyder att om det råder goda tider och det går bra för orkestern
kan medlemmarna lyfta högre löner, men det betyder också att de i dåliga tider får vara
beredd att offra sig för orkesterns bästa genom att gå ner i lön eller arbeta mer utan att få
mer betalt. Att det förhåller sig på detta sätt innebär som tidigare framgått att
bandmedlemmarna måste vara överens i ekonomiska frågor som rör orkestern och vilken
lönenivå de ska ligga på. Några av de intervjuade ser det som positivt om orkestern har
någorlunda framförhållning vad gäller inbokade jobb. Det ger en viss trygghet att se
jobben trilla in på spelplanen och veta att orkestern har jobb inbokade ett eller kanske ett
och ett halvt år framåt i tiden.

7.2.3 Gruppkänsla
Samtliga intervjuade musiker anser att det finns en speciell gruppkänsla i orkestern, en
slags gemenskap som de tror är svår att åstadkomma på någon annan arbetsplats. Att vara
en liten arbetsgrupp som lever tätt tillsammans under långa perioder i både med- och
motgångar ses som en bidragande faktor till att en sådan gemenskap byggs upp. Denna
gemenskap ses också som viktig för att inte tappa sugen och tröttna på att jobba. En av
musikerna liknar det vid att vara en familj som alltid lever tätt tillsammans, till skillnad
från ett vanligt arbetslag där man bara träffas mellan sju och fyra, fem dagar i veckan.

            Ja nu sitter man ju i en helt annan situation eftersom det är så lång tid man pratar om, för
            man har ju varit i samma grupp i tjugosju år egentligen man började ju träna ju men i
            tjugofem tjugosex i jobb alltså, det är få företag som har exakt samma grupp i tjugofem år…

Musikerna upplever att den starka gemenskapen för med sig en rad positiva saker.
Musikerna är stolta för det de åstadkommer tillsammans och de respekterar varandra.
Alla är på samma nivå och månar om varandras och orkesterns bästa. För det mesta råder
en hjärtlig ton som dock kan vara hård ibland. Musikerna ställer upp för varandra ifall det
uppstår problem som rör inte bara arbetet utan också det privata. Det de säger stannar
inom gruppen.
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Blir musikerna osams om något tar de oftast tag i det direkt för att försöka reda ut det.
Om de inte gör det och det istället blir gnälligt innan ett jobb så anser musikerna att deras
individuella prestation blir sämre och orkestern gör därmed en sämre spelning än vanligt.
En av musikerna säger att det är viktigt att lösa konflikter innan de går upp på scen
eftersom danspubliken oftast märker om något inte står rätt till, vilket absolut inte gynnar
orkestern.

7.2.4 Vem som bestämmer
Frågor som rör orkestern försöker musikerna i möjligaste mån lösa tillsammans. Arbetet
med orkestern upplevs flyta mycket bättre om alla har lika mycket att säga till om. Det är
sällan en så kallad orkesterledare, eller för att använda ett gammalt ord kapellmästare,
enväldigt bestämmer hur orkestern ska skötas genom att bestämma vem som ska göra si
och vem som ska göra så. Att vara orkesterledare ses av musikerna till största del som att
vara det på papperet, det vill säga att någon står som ledare för orkestern hos det egna
bokningsbolaget och vid kontakten med arrangörer. En av musikerna säger sig vara något
av en ledargestalt och har varit kapellmästare med störst inflytande vid tiden för
orkesterns tillkomst och uppstart, men att detta sedan ändrats i takt med att orkestern tagit
sin aktuella form.

            …jag mår väl bra av att vara någon form av ledargestalt överallt, vissa människor mår bra där,
            vissa är ju inte det bara liksom, vissa tycker det är skitbra att kanske bara vara en i mängden
            och det är ju inte fel det heller men jag är inte en sån i alla fall…

            Rent ärligt talat så jag tog över bandet och jag står som kapellmästare och jag tog över bandet
            på grund av att jag fick forma bandet som jag ville med repertoar och stil och så vidare, nä
            men det är mitt inflytande som liksom har gjort att vi har nån form, skapat om man säger den
            här stilen så att säga, sen har vi kommit in och nu är vi liksom lika mycket, ja tjugofem procent
            var så att säga.

En av musikerna menar att medlemmarna i orkestern har olika roller och att det vuxit
fram vem som ska ta vilken roll. Har musikerna spelat länge tillsammans känner de
varandra ganska väl och vet därför vad kollegorna går för och vad de tycker i olika
frågor. För en utomstående kan det verka besynnerligt med den tystnad som råder på scen
vid upp- och nedpackning av instrumenten, eftersom musikerna inte behöver prata med
varandra eller fråga nåt, alla vet sin uppgift och vad de ska göra. Det anses därför råda ett
slags tyst samtycke i orkestrarna och en demokratisk ordning som fungerar smidigt på
grund av att alla har lika stort inflytande och är lika mycket delaktiga i frågor och beslut
som rör orkestern. Att en av medlemmarna i orkestern står som orkesterledare ses alltså i
de flesta fall som ren formalia. I en liten arbetsgrupp som den musikerna utgör ses det
som viktigt att ingen sticker ut och utan samtycke med de andra tar sig an rollen som den
som bestämmer.

            …eftersom att man är fem stycken så då kan ju inte en bestämma allting helt och hållet och
             man kan inte förvänta sig att när man säger nånting att alla ska gå med på det utan man delar
             på det liksom, man kommer fram till nånting istället.
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            …nä vi kan nog lösa det mesta allihop, det är en ganska bra demokrati tycker jag det är det,
            det är ingen som liksom en enväldig härskare på nåt sätt och det tror jag är tur, vår kapellmästare
            är väldigt sympatisk och han är ingen som går på, ska du ha nån sån tror jag, då skulle det vara
            svårt att få grabbarna att vara kvar i det tror jag… alla har sina områden och är det nån annan
            som börjar komma in på till exempel mitt område så får man väl kanske fräsa ifrån eller antingen,
            ja det finns kanske alltid såna människor som ska vara med överallt va men det, nej jag tror vi i
            vår orkester tror jag alla vet sin plats lite grann så, alla har ju sina arbetsuppgifter och så.

7.3 Önskat läge

Musikernas uppfattningen om hur de skulle vilja att det såg ut skiljer sig lite från
varandra. Har orkestern varit i branschen en längre tid så ses det som önskvärt att
orkestern fortsätter att vara populär bland danspubliken och att musikerna får behålla
hälsan så att de kan fortsätta spela ett tag till. Är orkestern av yngre datum så vill de göra
orkestern mer känd, få fram namnet och fylla dansbanorna med danssugen publik. Ett
önskat läge beskrivs som ett läge där orkestern förekommer mycket i media, det vill säga
medverkar i teveprogram som bingolotto och andra nöjesprogram. Hit hör också att slå
sig in på radions olika listor, som till exempel svensktoppen eller tracks. En uppfattning
är dock att mediautrymmet för dansbanden minskat, vilket skulle kunna innebära att
musikerna snarare är på väg bort ifrån det önskade läget än att närma sig det.

            Det har ju blivit så här i samhället idag att en sån här genre, ett sånt här jobb måste ha media med
            sig, våran genre den här, de här äldre killarna som kör den traditionella stilen, vi som fortfarande
            bär fram den gamla traditionella schlagern kan man säga va, de andra yngre dansbanden de laborerar
            ju lite med att hitta popfalanger som de vill föra in i dansmusiken, men för våran del har inte vi med
            oss media på samma vis som vi hade tidigare, vi har inte de radiospelningarna som vi hade tidigare,
            det är lite bannlyst alltså… vårt band får knappt säger jag idag vara med i bingolotto där vi har varit
            varje år och det har ju med att det kommer in unga människor som tänker annorlunda som sitter på de
            poster som väljer ut vilka artister som ska vara med i vissa program, nya unga producenter och det är
            lite tråkigt för fortfarande har vi en stor publik, vi är ju ett liveband, nummer ett så är vi ett liveband.

Att de är lediga mer och kanske längre perioder ingår också som en del i beskrivningen
av det önskade läget. En vanligt förekommande önskan är därför att behöva spela så lite
som möjligt för så mycket pengar som möjligt. Musikerna säger sig vara medvetna om att
arbetet med orkestrarna inte varar för evigt. Livet efter musiken beskrivs på olika sätt.
Någon har planer på att bli säljare av något slag eller kanske jobba som bokare åt andra
orkestrar. En av musikerna säger sig inte se något egentligt alternativ till att spela.

            …om jag vet att jag spelar och jag bara fortsätter att göra det så länge jag gör det så, det är ju
            ens jobb ju så att det är ju nyckeln till det mesta ju, förhoppningsvis så sysslar jag väl med det.

7.3.1 Da capo
Musikernas åsikter går lite isär gällande ifall de med den erfarenhet de nu har av yrket
skulle välja samma yrkesbana en gång till. Beroende på erfarenheterna de skaffat sig i
karriären ses också saken utifrån olika perspektiv.
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I de fall musikerna är tveksamma ses utvecklingen i branschen som lite vacklande och
oberäknelig. De upplever också att den satsning som krävs för att etablera sig i branschen
är en sådan satsning som de inte gärna vill göra om. Möjligtvis kan de tänka sig ett
musicerande i mindre skala som inte innebär en så massiv satsning.

            Nej det skulle jag inte göra, men det är klart jag skulle spela men jag skulle inte satsa så mycket
            som man gjort…

            Jag tror inte jag hade gjort det med tanke på, det låter konstigt kanske men det är ett alldeles för
            högt socialt pris du får betala tycker jag personligen…

En av musikerna ser det hela från den lite ljusare sidan och säger att det inte råder någon
som helst tvekan om att han skulle göra om samma sak, med tillägget att han i så fall
skulle satsa ännu hårdare för att orkestern skulle bli bäst i branschen. I något fall uppger
sig musikern inte veta vilket på grund av att han inte kan någonting annat. En annan
musiker uttalar sig också lite mer försiktigt och menar att yrkesvalet han gjort inte är
någonting han på något sätt ångrar.

            …jag ångrar inget det gör jag inte, jag hade ju hunnit pröva på just det här industrijobbet där
            uppe i x – stad och då fanns hela tiden det här gubbarna där, fan du ska leta dig härifrån sa
            de liksom, sök nåt annat det finns ingen framtid, men jag trivdes med det liksom också va
            men jag kände att det här skulle vara en häftig grej… nej jag ångrar ingenting och känner
            liksom att det var rätt att göra så där.

Några av de intervjuade musikerna upplever sina jobb som roligare nu än när de började.
Anledningen till det uppges vara att de kommit en bit på väg i karriären, att orkestern
varit någorlunda framgångsrik och att det hela tiden händer något. Det kan vara smågrejer
men ändå sådant som uppskattas väldigt mycket. Musikerna säger sig till exempel bli
bättre bemött av alla i branschen när de hållit på ett tag. Några av musikerna säger att
jobbet är lika roligt nu som i början fast på ett annat vis. Det roliga med att spela kan
sägas komma i olika skeden. Tiden när de började spela och ägna timmar åt att öva ses
som rolig på sitt vis och vägen fram till vad orkestern är idag ses som kantad av andra
saker, roliga på sitt vis.

            …man har börjat spela, så börjar man träna, sen så börjar man i en replokal och höll på och
            kämpa och med allt vad det innebar, och nu är man ute och spelar alltid och åker omkring och
            sådär, det är olika roliga grejer allihopa så jag tycker att det är lika roligt nu som innan faktiskt.

            …jag var ungkarl då när jag började och då var det ju roligt på det sättet va, nu ser man det mer
            som ett förstå mig rätt här men vi har alla fast sällskap här så att vi ser det mer som ett jobb och
            jobbar mer seriöst mot vad vi gjorde då…

Några av musikerna säger sig inte ha funderat på ifall jobbet som musiker blivit som de
en gång tänkte sig. Allt har bara flutit på och de har liksom aldrig haft tid att tänka på det.
En av musikerna säger att arbetet är mycket jobbigare än vad han trodde men också att
han inte kunde tänka sig att det skulle gå så bra även om han hade drömmar och visioner.



28

En annan av musikerna säger att han började som hårdrocksmusiker i en källare och
egentligen inte visste så mycket om dansband när han nappade på erbjudandet att få börja
spela i ett sådant.

            …jag ville väl ut och spela mer än bara i källaren va… man visste väl inte så mycket men
             man såg bussarna komma liksom, visst kände man suget sen…

7.4 Fysisk och psykisk stress

De intervjuade musikerna beskriver fenomenet stress utifrån två områden. Stressen
beskrivs som varande av både fysisk och psykisk karaktär. Ibland upplever musikerna att
det kan vara lite stressigt att hinna med tidsmässigt, vilket de också menar är stressande
rent psykiskt. Under en månad med kanske sexton jobb inbokade vill skivbolaget att
orkestern samtidigt ska arbeta i studion för att göra den nya skivan klar innan månadens
slut. Det gamla talesättet gör sig allt för ofta påmint, nämligen att tiden går fort när man
har kul. Orkestern måste också hinna med många saker i samband med att en ny skiva ska
ges ut.

            …som nu man håller på och spelar in plattor och sånt där, och grejen är att det tar tid allt, det är
            ju det, lång tid för att hinna med, man ska också spela samtidigt som det ska fotas och det ska vara
            reklamgrejer och det ska spelas in och då har det gått fyra månader direkt, det bara smäller till.

Det upplevs också stressande de gånger det händer att bandet av någon anledning blir
försenat till en spelning och därför måste skynda sig att lasta in och packa upp
instrumenten, utan att varken hinna äta, duscha eller kontrollera ljudet. Turnébussen kan
krångla, eller så kan något instrument som fungerade utmärkt kvällen innan plötsligt visa
sig vägra vara med nästa kväll. Att turnera på vintern när det är snö och kallt, och då
speciellt i Norrland, är enligt en av musikerna förknippat med stress. Trots att bussen är
utrustad med bra värmesystem gör sig kylan påmind i arbetsmomentet där instrument och
dylikt ska fraktas från och till bussen. Musikerna jobbar sig svettiga och springer hela
tiden från värmen ut i kylan. På vintern kan väglaget vara dåligt och att bli stående med
turnébussen ute i ödemarken när det är trettio minusgrader, utan täckning på telefonerna,
är sådant som kan hända. Överhuvudtaget, att färdas på vägarna i den utsträckning
orkestern oftast gör upplevs som en risk som kan vara stressande. Turnélivet består enligt
musikerna av många stressmoment rent fysiskt, men också psykiskt eftersom det upplevs
som knäckande när något krånglar och inte flyter på i vanlig ordning. Det upplevs
exempelvis stressande ifall det vid en spelning på ett dansställe plötsligt bara kommer
etthundra personer, när orkestern drog fem eller kanske till och med sexhundra personer
förra gången de var där.

            …alltså jag tror att alla fem i orkestern, ser vi att det, ser det tunnare ut då blir vi nog lite
            låga det tror jag, vi står fram till paus och kollar, ser det bra ut på golvet eller inte, det tror
            jag alla band känner lite, det är klart det blir tråkigare att lira om det är lite folk också, sen
            känner man det här att jaha får vi komma tillbaks, jaha vad ska han, ska han köpa oss nästa
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            gång, om han är nöjd med, och jag tror det är ännu värre faktiskt för de orkestrar som
            kostar för mycket alltså idag, de känner ännu mer sån press eller så stänger de bara av jag vet
            inte, vi har aldrig kommit i en sån situation att vi har kostat för mycket…

Även om den dåliga publiksiffran har sin orsak i något annat än just orkestern bidrar den
lätt till funderingar och spekulationer kring vad det beror på, vad som är fel, vad det är
som inte stämmer. Höga publiksiffror är starkt förknippat med framgång och kravet på att
dra folk ses av några musiker som ett viktigt krav att uppfylla. En musiker säger att det i
branschen förekommer rykten och vassa armbågar och säger sig uppleva att det hos
allmänheten råder en uppfattning om att stämningen mellan de olika dansbanden är dålig.
Han menar att detta är saker han försöker koppla bort men att själva pratet i sig efter ett
tag kan vara stressande även om han till en början blundat för det. Musikerna är eniga om
att det ställs ganska höga krav på dansbanden idag och att det förekommer viss
konkurrens i branschen. Detta kan ge upphov till olika former av stress. Yrket ses som
speciellt eftersom musikerna arbetar i en liten arbetsgrupp där alla krav ställs direkt till
gruppen som tillsammans ansvarar för att kraven tillgodoses. En vanlig industriarbetare
ingår i ett större sammanhang där det finns många led som utsätts för krav.
Industriarbetaren på golvet känner kanske inte av, eller  kanske inte bryr sig om kraven
lika mycket som ledningen för företaget. Vidare är en uppfattning att i de fall bandet
funnits länge och gjort sig ett namn i branschen så är kraven hanterbara och orkestern
konkurrerar mest med sig själv.

            Konkurrensen känner man ju alltid av från band och så, det är ju en konkurrens… man känner
            ju av den men man kan ju inte göra så mycket åt den egentligen mer än att, man ska nog
            konkurrera med sig själv mer.

Orkestern har då under årens lopp byggt upp en bra relation till alla arrangörer och har
fått en trogen danspublik som sällan sviker. Här råder således ingen konkurrens med
andra band utan det gäller mest att se till sig själv, till förra skivan och till repertoaren
bandet spelar. Den dagen orkestern upphör faller den så att säga med flaggan i topp. Är
orkestern relativ ny i branschen är uppfattningen den att kraven stiger och konkurrensen
blir hårdare ju bättre det går. Kraven och förväntningarna stiger dels från eget håll men
också från publik och arrangörer och det egna produktionsbolaget som sköter bandets
bokningar.

            Ja det kommer säkert att bli mer och mer krav ju bättre det går, så är det, ju bättre rykte du
            får ju mer förutfattade meningar och ju mer bilder publiken har innan man börjar spela, fan
            de här ska vara bra, då har de ju liksom, ja krav nån form av krav, och jag menar vi ställer
            nog rätt så höga krav på oss själva, det är ju vår bokare inne på rätt mycket, att vi ska bli ett
            av de bästa banden och slå igenom på nolltid liksom, så funkar det inte, så enkelt är det inte
            det är bara att glömma, men vi vill så mycket liksom så ja, får kanske försöka dämpa sig lite
            grann så man får växa in i kostymen, det är väl viktigt.

Ytterligare en uppfattning är att det alltid råder konkurrens och att denna blir starkare och
starkare på grund av en negativ utveckling i branschen.



30

Många dansställen slår igen och många dansband faller bort. De som idag spelar på heltid
håller samtliga hög klass och gör  proffsiga satsningar. Konkurrensen om mediautrymmet
upplevs som stor, där endast de som antingen är i ropet för tillfället eller lever på namnet
och gamla meriter får utrymme. Ibland deltar banden vid olika så kallade orkesterforum
och festivaler, dit många orkestrar kommer för att spela och visa upp sig för danspublik
och arrangörer. Dessa tillfällen ger lätt upphov till olika stressmoment. Här kan det arbete
som vanligtvis sker på rutin plötsligt ställas på sin kant på grund av helt andra rådande
förutsättningar. Forum och festivaler är viktiga spelningar där musikerna har krav på sig
att prestera sitt bästa. Som regel går det till så att orkestrarna spelar en kort tid var från
samma scen, vilket ofta skapar oreda och stress i det skede när orkestrarna ska byta av
varandra på scenen.

            Jadå, jo det här är rätt så stressrelaterat yrke alltså det kan ju lika bra, du kan ju ha den
            här klumpen i magen, lite stressigt, du ska göra ett viktigt gig och gå och gräma dig sex
            timmar innan och bara en sån grej, det tar ju också på krafterna, och det är ju, kräver ju
            energi, alltså det drar ju energi från kroppen man har då, när man är stressad alltså så är
            det ju bara, det kan ju vara allt, jo det här är stressrelaterat alltså.

Att det egna bandet gör bra ifrån sig också vid vanliga spelkvällar är viktigt med tanke på
danspubliken och inte minst på arrangörerna. Ett band som inte går hem hos
danspubliken får heller inte så många chanser hos en och samma arrangör. En musiker
säger att kontakten mellan just bandet och publiken är viktig men att det samtidigt kan
vara svårt att hinna med alla i publiken som vill hälsa och kanske prata en stund. En
känsla som hos musikerna kan infinna sig är att inte riktigt räcka till. De skulle till
exempel vilja vara bättre, hinna med att repa in nya låtar, eller hinna trycka upp nya
idolkort att lägga framme på scenkanten och så vidare. Det finns enligt musikerna mycket
som ligger och gnager som de skulle gjort men inte orkat eller hunnit göra. Går vi tillbaka
till kontakten mellan orkestern och danspubliken så finns det tillfällen då det av
förklarliga skäl är svårt att göra bra ifrån sig. Ett exempel är när orkestern anländer till ett
spelställe. Bemötandet de får av arrangör och övrig personal kan här spela en ganska
avgörande roll för hur resten av kvällen ska bli. Det finns också andra förklarliga skäl.

            …om man är sjuk om man säger, det är ju jättejobbigt att stå och spela, det kan ju vara,
            vi hade nu för några veckor sen alltså det gick nån magsjuka, maginfluensa allihopa alltså
            i en två veckors tid, det gick bra men det var ena kvällen där trummisen satt bakom trumsetet
            och spelade med en hink framför sig vet du, det blir jättejobbigt alltså, och då blir man ju lite
            så där, folk bara, vad är det med er idag så där, har ni inte kul, jo men det var lite jobbigt han
            är sjuk och så där då.

Kraven är alltså stora på att allt i bandet inklusive medlemmarna själva måste fungera,
inte bara tillsammans med kollegerna kväll efter kväll på arbetet utan också i privatlivet
hemma med familj och vänner. Det upplevs som jobbigt att som musiker ha dessa krav
på sig.
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            Ja jag har inre stress, har jag alltid och det är väl som man är som person… yrket påverkar ju
            för du har alltid en press, ja det vet du väl själv, man har ju alltid en press och måste, att prestera
            det bästa som går, en yttre press från folk, och sen har man ju en press på sig själv och då blir det
            ju en stress av det till slut och så har man, familjelivet påverkar ju, man har skilsmässa man har
            barn, ja så blir det, då lever man i en inre stress och jag är jävligt stressad…

En annan av musikerna säger att det råder en viss press och en inre oro för hur det går för
bandet. Det är i slutändan det som avgör storleken på lönechecken. En musiker anser att
om de själva skulle ha hand om allt som rör orkestern, det vill säga boka jobb,
pappersarbete och bokföring, då skulle det vara väldigt lätt att känna en psykisk stress.

            …stressen kan vara så mycket, det kan ju vara att man kan ha hundra saker i huvudet,
            man får en inre stress alltså, det är ju inte att man sitter och bara skakar som ett asplöv
            men den inre stressen, man kan ha hundra saker, nu jag måste hinna det här, det måste
            vara gjort och sen ska jag göra det och innan jag gör det så måste jag ha gjort det andra,
            hur fan ska jag hinna, det är inte lätt då.

Att under lång tid vara utsatt för både psykisk och fysisk stress anses vara ett problem,
det blir lätt för mycket av dessa båda. Tiden går och problemet växer sig större och till
slut blir det svårt att ta tag i situationen, det blir svårt att veta vilken ände man ska börja i.
En musiker påpekar att det är lätt att blunda för problemen när man är mitt uppe i arbetet.

7.4.1 Att varva ned
Yrket ses av musikerna som både fysiskt och psykiskt stressande och att det är viktigt att
både kunna vara alert på scen och att kunna slappna av efteråt när jobbet är avslutat. När
alla är uppe i varv är det inte ovanligt att det tar en stund att släppa taget och varva ned.
Musikerna upplever att det oftast inte är några problem vid vanliga spelningar men
däremot i de fall orkestern gör speciella och viktiga framträdande på någon festival eller i
radio och teve. Förmågan att kunna varva ned ses av musikerna som något som utvecklas
med tiden i yrket men de upplever ändå att det kan vara svårt att somna ibland efter en
lyckad spelning. För att lösa problemet använder sig musikerna av olika metoder som till
exempel att sätta sig i bussen eller på hotellrummet och se på en film eller läsa en tidning,
eller kanske bara sitta och ta det lugnt och småprata en stund med kollegorna i orkestern.
Ibland sitter de också kvar med arrangören och tar en nattfika innan de åker vidare till
nästa ställe. I resonemanget kring nedvarvningsproblematiken framkommer att det är
viktigt att vara återhållsam med alkohol. Det upplevs som en risk att ha alkoholen så
lättillgängligt som den är på musikernas arbetsplats och det ses därför som viktigt att
bandmedlemmarna gemensamt sätter gränsen och bestämmer vilka restriktioner som ska
gälla vid bruket av alkohol. En av musikerna säger dock att han ligger långt efter om han
jämför sina dryckesvanor med så kallade vanliga människor som är ute och festar på
helgerna när han själv jobbar. Musikerna upplever på det hela taget sina alkoholvanor
som bra och någon överhängande risk att utveckla ett alkoholberoende anses inte
föreligga.
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            Det är nog lätt att falla dit alltså om man inte har en spärr om man säger, det är nog väldigt
            lätt, och många de säger det att nämen bara en öl alltså, jaja men om du tar en öl varje spelning
            och har hundrasextio jobb, hundrasextio öl bara… vi är väldigt lugna alltså faktiskt för man,
            det var nog skillnad då för tio år sen man var sådär arton nitton år om man säger, alla var själva
            och det skulle jag inte vilja vara idag igen det mår man ju inte bra av efteråt alltså.

            …även fast det finns va, det är lättillgängligt, man kan göra det, så vill man ju oftast att när
            man dricker en öl så dricker man inte bara den för att liksom dricka utan det ska vara i samband
            med att man sitter lugnt ned i lugn och ro och snackar va… då är det mer lämpligt för det
            men är det inte nåt sånt tillfälle som ges vilket det oftast inte är för man packar ihop och
            åker vidare, då finns det ju ingen anledning att dricka en öl liksom…

Naturligtvis slinker det ned en och annan öl emellanåt och då främst vid tillfällen när
musikerna anser sig förtjänta av att dricka. Det kan vara för att fira att den nya skivan är
utgiven och fick bra recensioner i tidningarna eller att orkestern gjort bra ifrån sig i radio
eller på TV. Det behöver nödvändigtvis inte handla om så stora framgångar utan det kan
räcka med framgångar i betydligt mindre skala. Det kan röra sig om en egen arrangerad
fest på nattkröken efter en rolig spelkväll, eller tillfällen när orkestern tillsammans med
arrangören sitter ned efter en spelning där orkestern drog mycket danspublik och
arrangören vill bjuda på några öl som bevis på uppskattning. Ibland händer det att
orkestern får så kallade klämdagar, det vill säga dagar av ledighet inklämda mitt i turnén.
Befinner sig då orkestern i någon större stad ligger det nära till hands att musikerna själva
går ut och roar sig på någon pub eller restaurang, eller så går de på något annat
evenemang, kanske fotboll eller hockey. En av musikerna ser problemet med alkoholen
från en annan sida.

            …jag tror ju inte största problemet är när man jobbar utan problemet är när du blir ledig, ja
            i och för sig har du problem som kommer även när du turnerar men, för oftast blir det man
            har ju aldrig en fredag lördag, man har ju aldrig en helg som en vanlig, så kommer man hem
            och klart har man familj och så kan man dricka en flaska vin och några pilsner på en måndag…

7.4.2 Mat och sömn
Att spela i ett dansband innebär enligt musikerna rubbade mat- och sömnvanor.
Musikerna upplever det mindre hälsosamt att äta på oregelbundna tider, och då i regel
skräpmat. Ibland uppstår tidsbrist och då slänger de i sig något som går snabbt och lätt.
En respondent uppger att han efter en period med mycket jobb fått så kallad turnémage av
all stress men att detta på senare tid börjat rätta till sig. Det ses ändå som viktigt att tänka
på vad man stoppar i sig i matväg. En av musikerna säger att han och hans kollegor i
bandet är medvetna om att maten de ofta äter ute på dansställena inte är direkt hälsosam.
Han menar också att det dessutom är alltför lätt hänt att slinka in och köpa något ätbart på
macken så fort chauffören stannar bussen för att till exempel tanka. En av musikerna
säger att det är svårt men att han och kollegerna i bandet ändå mer och mer börjat tänka
på vad de äter och också när de gör det.
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            Ja för sjutton det gör vi allihopa för att vi är inne i ett läge, alltså ett helt år man levde på
            statoilkorv alltså, det funkar inte alltså, först går man upp i vikt alltså sen man känner sig
            helt som en pumpad ballong och det mår man inte bra av alltså det gör man inte.

Ett lika stort problem som det matvanorna utgör är enligt musikerna bristen på sömn och
att sova på udda tider. De anser också att det är många saker som påverkar hur de sover,
det kan vara oro, saker som rör familjen och själva jobbet i sig. Dåliga sömnvanor ses
som en starkt bidragande orsak till stress. Att sova dåligt ger stress och det i sin tur ger
dålig sömn vilket innebär att man hamnar i en ond cirkel som är svår att bryta. De menar
också att yrket är så mycket mer än de timmarna publiken ser av dem. Ett arbetspass blir
väldigt långt om man ser till den tid det tar att ta sig till det aktuella dansstället, packa upp
och rigga all utrustning, spela fyra till fem timmar, packa ned utrustningen igen, sätta sig
i bussen för att ta sig till nästa ställe.

            …jag tror också att hälsorisker är att man är uppe hur länge som helst, man kan ju vara vaken
            i ett dygn och jobba liksom, och sen då blir man ju helt jävla utmattad, nämen jag tror inte det
            är så jävla bra… jag tror man får sämre immunförsvar och allt möjligt om  man håller på så där
            för länge.

            …nu blir det inte att man kör så mycket men säg för fem år sedan alltså, då var det bara två som
            hade körkort om man säger och vi reste ju hej vilt alltså, man tog allt som fanns så att det kändes
            bara som man satt och körde buss, då var det mycket det här att man inte sover till slut, och till
            slut blir man ju knäckt, man pallar inte…

Resorna är ofta långa och upplevs av några musiker som ganska jobbiga. Att ha en
turnébuss som de åker bekvämt i ses som väldigt viktigt eftersom de på grund av de långa
resorna oftast blir tvungna att sova och bo i bussen. Det är ju en fördel om musikerna
kommer fram till spelningen någorlunda fräscha och utvilade. En respondent säger att
orkestern han spelar i har en alldeles för liten och dålig buss. Han menar att det är viktigt
att ha en stor buss där de kan resa på sig och sträcka på benen och gå och sätta på kaffe
samtidigt som bussen rullar. En liten buss som för övrigt dånar väldigt mycket ser han
som psykiskt stressande.

            …vi sitter där på våra jävla platser och hög ljudvolym i bussen och det är nog psykiskt ned,
            och så får vi jobba oss upp och försöka ha roligt ändå när vi väl har kommit fram och så vidare,
            så att vi ligger på minus redan innan vi kom, många andra band har det nog bättre när de
            kommer till spelningarna för de behöver inte lägga ned så mycket energi på att de har en pissig buss…

Sova i bussen när den rullar upplevs som besvärligt i vissa situationer. För att
medlemmarna i orkestern ska slippa köra bussen själva förekommer det ibland att
orkestern tillfälligt hyr in någon att köra. En av musikerna uppger att de anställt en
chaufför på heltid som förutom att köra bussen också har allt annat ansvar för den. Om
uppgiften att köra bussen under lång tid vilat på orkestermedlemmarna själva kan
lösningar av detta slag dock föra med sig ett nytt problem istället, vilket gör att sömnen
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ändå blir lidande. En förutsättning för att sova gott i bussen är att det går att lita på den
som kör, vilket enligt musikerna inte alltid visat sig vara så lätt.

            …är det nån man inte har haft med tidigare så som provar och sånt där så vet jag att vi
            ligger allihop på spänn där bak och ingen av oss kan sova, men har man fått förtroende,
            byggt upp ett förtroende med nån så är det inget problem, men så är det alltid, så har det
            alltid varit också så fort det är nån ny, det är inte ofta det är nån ny, man kör med samma
            ju som är säkra kort, men är det nån ny så där så, ingen av oss som kan sova alltså, icke
            snarare sitter man uppe hela natten tills de kommer fram.

En av musikerna säger också att eftersom orkestern krockat en gång har han lite problem
med att sova i bussen. Sömnproblemen och risken med att färdas på vägarna ses som
större på vintern, och i de fall orkestern varit ute för någon incident i trafiken är också
medvetenheten större om vikten att åka säkert på vägarna. Det går heller inte att skydda
sig till hundra procent eftersom det finns medtrafikanter på vägarna. Samtliga musiker
känner till någon orkester som råkat illa ut i trafiken trots att de inte varit skyldiga till
incidenten. Vintern kan ställa till det rejält och om det snöar mycket på natten och
väglaget är dåligt uppger musikerna att de faktiskt stannar och sover istället, trots att de
har lång väg till nästa spelställe. Åldern och eventuella erfarenheter från tidigare
incidenter i trafiken anses ha betydelse för hur musikerna sover i bussen. Det förekommer
enligt musikerna att de ibland stressar upp sig och oroar sig för att något liknande ska
hända igen.

            …jo vi har voltat med en buss en gång, och så några smågrejer aldrig nåt större, men det blir
            värre och värre ju gammal man blir så jag sover heller inte på grund av det när vi åker längre,
            speciellt inte vintern, och det blir också sämre, och kan man inte somna då när man åker då
            orkar man ju inte hålla på, man måste ju sova någon gång så man blir mer och mer orolig
            faktiskt… så det ser jag som en stor risk… tack vare att man ligger på vägarna så mycket tid
            då har man större risk att hamna i det än en som aldrig är på vägen och det tänker man ju på,
            och värre blir det ju.

7.5 Hög ljudnivå och rökiga lokaler

I resonemanget kring stress och risken att utsätta sig för skador i arbetet är musikerna
eniga om att den höga ljudnivån kan utgöra ett stort problem som också kan verka
stressande. Det finns en allmän tendens att ljudnivån på scen lätt stegras under en
spelkväll. Detta på grund av att någon i bandet upplever sig höra sitt instrument
otillräckligt och därför höjer volymen på sin förstärkare. Till följd av det upplever de
andra musikerna sin volym som för låg, vilket innebär att de i sin tur också höjer volymen
på sina respektive instrument. Det framkommer också att det är ett problem som de ofta
försöker komma till rätta med genom olika metoder. Här använder sig musikerna av
metoder som till exempel användning av hörselskydd, anpassning av ljudnivån på scen
genom att minska på antalet förstärkare och monitorer. Detta medför också att det blir
mer utrymme på scenen och mindre grejer att bära omkring på vilket upplevs som enbart
positivt. När bandet gör ändringar av detta slag uppstår enligt musikerna ofta ett nytt
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problem, nämligen att vänja sig vid det nya. Med modern teknik finns nu också
möjligheten att helt ändra medhörningssystem på scen genom att endast använda
specialtillverkade hörlurar som medhörning. En musiker säger sig uppleva problem med
öronen, inte bara hörselnedsättning utan också andra besvär som eksem. En annan
musiker upplever inte den höga ljudnivån som något stort problem men anser ändå att det
kan utgöra en stor risk.

            …för att man ska få lov att hålla på med detta så måste man utsätta sig för det, men det är
            inte säkert att det händer någonting, det är inte säkert man får sämre hörsel än många andra
            sedan va, men det är ungefär som att bli av med ett finger och vara gitarrist va, så det gör ju
            att man kan inte hålla på med det på samma sätt, och tinitus och sådana grejer, det är ganska
            allvarligt för det kan ju göra att det är plågsamt för en att fortsätta eftersom det är inte bara
            att man hör sämre, det är inte det som är problemet egentligen utan problemet är alla toner
            som man hör som driver en till vansinne så det är nog det värsta det…

En av musikerna uppger att dansbandet han spelar i använder en något ovanlig metod för
att komma till rätta med problemet. För att skona både sina egna och publikens öron
kontrollerar de alltid ljudnivån på dansgolvet med en decibelmätare. En intressant
erfarenhet som vunnits genom användandet av denna metod är att ljudstyrkan ofta är
starkare på scenen än vad den är på dansgolvet.

            …vi kör alltid med decibelmätare själv och kollar volymen ut så att vi aldrig ligger över
            nittiofem, nittiotre, även om de kan godkänna upp till hundra men det är alldeles för starkt,
            men på scen kan jag säga i x -parken till exempel då kollade vi då var det nittiofem decibel
            på dansgolvet och det var hundrasju där jag satt, det är en miljörisk, hälsorisk kanske, kväll
            ut och kväll in…

Eftersom det råder nya bestämmelser om tobaksbruk på offentliga platser upplever
musikerna att deras arbetsmiljö förbättrats betydligt på detta område till skillnad mot hur
det var för några år sedan. Nybyggda och renoverade dansställen är oftast utrustade med
bättre ventilationssystem och dylikt. En av respondenterna säger att det är ett problem
som han inte direkt tänker på men som ändå märks när han väl kommer hem och hänger
in kläder som då luktar fruktansvärt mycket rök. Situationen upplevs som betydligt bättre
vid spelningar i folkparkerna än på mindre krogar. Vid spelningar på båtar eller
utomlands är situationen också annorlunda. Där gäller ofta andra bestämmelser och röken
brukar därför ligga tät på både dansgolv och scen. Även om situationen med tobaksröken
blivit bättre så kvarstår ändå ett annat problem. För att dansgolvet ska kännas bra under
fötterna på danspubliken är det vanligt att arrangören strör ut ett harts- liknande medel på
golvet innan dansen börjar.

            …det här de strör ut på golvet, grejerna kan vara, dagen efter kan vi få damma grejerna
            alltså, det ligger ett tjockt dammlager, det sätter igen halsen för sångaren här…

Förutom att orkesterns utrustning blir dammig och att den som sjunger får problem med
halsen så upplever de musiker som använder sig av linser besvär av typen sveda och
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irritation i ögonen. På det hela taget så ses problemet med rökiga lokaler som ett relativt
litet problem i jämförelse med hur det var för några år sedan. En av musikerna uppgav att
han själv röker mycket och kanske därför inte ser det som ett problem. En annan musiker
säger att han aldrig sett det som något problem.

            …rökiga lokaler och sånt det har jag aldrig tänkt på, alltså det räcker att man är i en storstad
            en dag och kommer ut från stan så känner man att usch det var mycket avgaser där inne så att
            det behöver man inte spela i en dansorkester för att uppleva alltså…

7.6 Den sociala biten

Dansbandsmusikerna upplever att de får vara beredda på att offra lite av den sociala
biten. De jobbar på helger när kompisar är ute och roar sig, och umgänget med den egna
familjen blir av ett litet annorlunda slag. I de fall musikerna har ett fast förhållande,
sambo eller gift, ses det som en förutsättning att båda litar på varandra och att den andra
partnern är väl införstådd med vad musikeryrket innebär. De menar att det är viktigt att
ha stöd för det de sysslar med hemifrån, samtidigt som det också blir viktigt att vara
lyhörd för hur de där hemma känner och upplever sin situation. Att ha familj ses inte som
något problem så länge det inte händer något som ger upphov till misstanke och
svartsjuka. Att leva i ett förhållande som knakar och inte är stabilt ses som dömt att
misslyckas. Att för det mesta vara upptagen på helger när andra är lediga upplevs av
musikerna som lite tråkigt. Detta löser de oftast genom att helt enkelt ta helg när de
kommer hem från en turné eller när helst det passar en själv och familjen. En av
musikerna säger att det är svårt att sätta fingret på vad som utgör den sociala biten men
beskriver ändå vad han upplever som sitt sociala nät och målar också upp en bild av hur
hans tillvaro skulle se ut om han inte hade spelat.

            Ja för mig har det varit viktigt att bo där hemma då i ett samhälle, ingen stad, det är ett samhälle
            där man känner alla alltså, så bara gå in på Domus liksom hej, hallå, hälsar man på folk och
            snackar med, sånt där det kan ta hur lång tid som helst ibland att prata med folk bara, för mig
            är det ett socialt nät liksom… det hade nog sett exakt likadant ut om jag inte hade varit borta
            på helger och spelat, möjligtvis hade man nån helg kanske tre fyra i kvartalet hade man varit
            hembjuden till nån och man hade haft gäster hemma men i vanliga fall vad gör man, man sitter
            hemma, man kollar på teve eller man håller på och fibblar med huset och såna grejer eller vad
            man nu gör och sen går man in på kvällen och tittar på teve och så, kan inte säga att jag föredrar
            det ena före det andra men just nu spelar jag och då är det på det viset, man är borta och då gör
            man det och lite inriktar man sitt liv efter det också… nej men då vet jag att då skulle jag vaknat
            istället klockan sex på morgonen och kanske till ett jobb klockan sju och då vet jag att då hade jag
            dött alltså, och det är det värsta som finns, så när man kan ha det på detta viset istället så passar
            det mig bättre och har alltid gjort, jag trodde jag skulle vänja mig vid att gå upp tidigt och så när jag
            jobbade då tidigare men det har jag aldrig lyckats göra, däremot så kan jag ha det på detta viset istället,
            men alltså det är ju den ändringen jag har gjort egentligen, att jag ändrade till att man fick ett sånt här
            typ av yrke istället som passar mig bättre…
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Ibland uppstår också tillfällen då orkestern har ett jobb inbokat som sammanfaller med
någon annan tillställning musikerna mycket hellre skulle vilja närvara vid. Detta drabbar
inte bara den enskilde musikern utan kanske också den övriga familjen.

            …för jag vet till exempel min bror gifte sig och såna där grejer, då var jag ute och spelade
            och dessutom var det på ett skittråkigt ställe också och för vart slag jag slog på den kvällen
            där så tyckte jag det var fruktansvärt att behöva hålla på med detta när han gifte sig, så det
            tyckte jag det var, så det är väl det, såna grejer som är tråkiga… det är så bara liksom, man
            måste spela ju det är inte det men det är tråkigt i alla fall…

Musikerna anser dock att orkestern de är verksamma i har passerat det stadiet där de som
nya i branschen fick vara beredda på att bokaren som sköter kontakten med arrangörerna
bokade in jobb också vid storhelger som jul, nyår, påsk och midsommar. Av den
anledningen ses det av musikerna som positivt att orkestern lyckats göra sig ett namn i
branschen, vilket också ökat chanserna att få ut högre gage och därmed möjligheten att
tacka nej till vissa icke önskvärda spelningar. Kan de vara lediga vid stora högtider ökar
detta givetvis chansen att bygga upp ett socialt umgänge med vänner och bekanta. Det
sociala umgänget upplevs också vara något som ändras när man skaffar familj och barn.
En av musikerna beskriver det som att det plötsligt inte är lika lätt att när som helst sticka
iväg med en polare och äta en pizza, även om han kanske känner för det och trots att han i
grund och botten är samma människa som innan.

            …det sociala livet är alltså mycket svårt och det har blivit svårare på senare år för allting
            det sociala livet umgänge och så är fokuserat till helger och då jobbar jag, så det går inte
            att säga till grannarna eller säga till vänner att för fan ta den där festen på måndag kväll
            istället, det funkar inte så, det ställer de inte upp på…

En lösning på problemet är att umgås med likasinnade som delar intresset för musik. Inte
sällan blir det kollegerna i den egna orkestern. Ibland förekommer även ett speciellt
umgänge mellan de så kallade orkesterfruarna. När musikerna är ute på turné håller
tjejerna kontakten med varandra, de träffas och om det behövs hjälper de och stöttar
varandra. Som så kallad musikerfamilj kan det ibland upplevas som lite svårt att umgås
med andra familjer som inte är insatta i musikerfamiljens levnadsvanor. En av musikerna
säger att hans umgänge med andra kompisar trots allt fungerar ganska bra.

            …för de som är riktiga kompisar de har man kvar ändå och då får man ju, man får göra om man
            säger söndagen och måndagen till helg istället och träffas och, men det har funkat jättebra alltså,
            nu alltså, men ibland, det kan ju ha varit att man saknat lite då, några gånger har nog varit det att
            tänk om vi varit lediga då, då var det här, då kunde man ju gått och varit med på det här.

Musikerna upplever att det trots en del problem med att ställa om mellan arbete och
ledighet är värt besväret att offra helgerna till att spela. Att komma hem efter några
dagars arbete och vara tvungen att direkt ställa om till mer vardagliga rutiner kan kännas
jobbigt.
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I detta sammanhang ser de det faktum att ha familj och barn som antingen negativt
eftersom de då oftast inte får sova ut ordentligt, eller positivt på grund av att de då får
hjälp upp på morgonen.

            …nu har det blivit lite annorlunda sen man då har fått barn liksom att antingen vaknar de eller
            så får man liksom upp och gå iväg med dem till dagmamma och sånt där, så det hjälper ju till
            och det är ganska bra för då får man lite ordning alltså, morgonstund har guld i mun liksom,
            kommer man bara upp på morgonen så har man räddat hela dagen på nån vänster…

En av musikerna säger sig ibland ha svårigheter med att släppa tankarna på arbetet när
han kommer hem. Det är lättare att ta med sig problem som uppstått under turnén hem till
vardagsrummet. Familjen blir oftast de som får ta smällen när det strular på jobbet. En
annan musiker ser inte så allvarligt på detta problem utan säger sig få hjälp med att släppa
den stress och de problem han får med sig hem från jobbet.

            …till exempel min tjej då hon märker ju på mig att nu är det nog mycket liksom, kan du
            inte stänga av det nu, alltså man är liksom så där frustrerad, men så är det ju ibland, man
            liksom tar jobbet med sig hem och så där så, det glömmer man rätt fort, nej jag har inte
            några större problem med det.

Lika besvärligt som att komma hem kan det vara när det efter ledigheten är dags att
arbeta igen. Det tar i regel några dagar att ställa om och att komma in i rätt rytm. En av
musikerna upplever omställningen som jobbigast första dagen med trötthetskänsla och en
känsla av att inte riktigt komma igång. Problemet med att ställa om ses som något de efter
en tid i yrket lär sig hantera och som övervägs av att de trivs med sitt jobb.

            …man kommer hem då så på måndag, tisdag, onsdag, torsdag så vänder man ju på dygnet
            igen, så har jag för mig man hört om fabriksarbetare att det är farligt att vända för mycket
            hela tiden på dygnet alltså och det gör vi ju hela tiden liksom… jag tycker trivs man med
            nånting så helar det också tror jag.

7.6.1 Fritid och fysisk aktivitet
De intervjuade musikerna säger sig inte ha något speciellt intresse som de ägnar fritiden
åt. Att sova, slappa, umgås med barnen, snickra på det nyinköpta huset och gå på stan och
ta en fika med polare är aktiviteter som ses som vanliga. För några av musikerna går dock
även fritiden i musikens tecken. De försöker skriva nytt låtmaterial och arbetar mycket i
studio. Vid kortare ledighet händer det att all tid ägnas åt orkestern, vilket i och för sig
inte upplevs som något problem av den som är singel men en aning mer besvärligt för
den som skaffat familj.

            Ja just nu har jag blivit, jag har blivit pappa så att det, just nu är det fullt upp med lille lilleman
            hemma då så att, men vi försöker liksom, vi har köpt hus och innan han kom då, så då var det
            huset och sen ja vad man gör då, jag har ju hand om bussen till exempel så hela måndagen går
            ju alltid åt till den då men sen är det familjen just nu.
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            Jag har gjort kan man säga, enbart jobbat med orkestern jämt alltså, men idag har jag en son,
            sen är det klart det är ju mycket med bandet ändå…

För att orka med arbetet anser musikerna att det viktigt att hålla sig i fysisk form. Det
råder en medvetenhet om betydelsen av att vara fysiskt aktiv, men återigen upplever de
sig ha alldeles för lite tid till förfogande för att träna någonting. Detta är ett problem som
musikerna menar ger upphov till stress eftersom de är medvetna om den fysiska
aktivitetens betydelse men att det samtidigt är svårt att uppnå kontinuitet i träningen.
Försöken att utöva någon form av motion när orkestern ligger ute på turné blir ganska
tafatta. En av musikerna säger att han nog kommer att börja träna igen eftersom han ska
flytta och då kommer att bo mycket närmare en av sina kompisar. Att ha en kompis att
träna tillsammans med är något som han anser gör det lättare att komma igång med
träningen. Det görs naturligtvis försök med att börja motionera vid ledighet, men även om
det planeras och bestäms väldigt mycket så visar det sig ändå vara lättare sagt än gjort.

            …vi snackar jag och min fru då, min hustru, att vi ska sticka och simma och så där då men
            det är fullt upp hemma tycker man så att man kommer inte riktigt iväg till simhallen,
            men vi ska, vi ska.

En av musikerna uppger att han varit väldigt fysisk aktiv förr i tiden med bland annat
styrketräning, men att det nu bara blir lite sporadiskt varannan vecka. Han säger sig ha
blivit mer medveten om olika risker i arbetet och anser att alla egentligen borde träna för
att till exempel fixa alla tunga lyft. I de fall musikerna har hus och en trädgård att sköta är
detta ofta den enda träning de får och som de upplever sig hinna med. För att klara av all
stress och alla de krav som arbetet ställer är musikerna ganska eniga om att den fysiska
form de är i har stor betydelse.

            Ja det har det verkligen, ja det tycker jag alltså, det räcker ju att man rör på sig, att man tar en
            promenad för annars blir det sittande väldigt mycket alltså, sitter hela dagarna i bussen, bara
            ligger och sitter, sen packar man upp och sen sitter man igen, sen spelar man, packar ner och
            sen ligga och sitta, så det är nog bra att röra lite på sig och så, försöka hålla igång.

            …det som man saknar mest att man inte kan hålla igång, ja fysiskt, man är faktiskt snart fyrtio år
            nu och då blir man ännu latare, med kilona så kommer latheten… ja även om man har kompisar
            som har fått hjärtinfarkt när de varit drygt trettio, till exempel hjärtinfarkt så är man tokig som
            inte tar det som en varning egentligen, men det är så man ser det ju inte förrän man drabbas själv
            tror jag.

7.7 Skador och besvär

Upplevelsen av skador och besvär orsakade av arbetsmiljön varierar kraftigt musikerna
emellan. De flesta uppger att de själva och deras kollegor i orkestern klarat sig
förhållandevis bra från besvär av detta slag. En av musikerna menar att det är likadant
vilket yrke det än handlar om.
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Han menar också att det hör till att det är lite stressigt emellanåt och att de får lite
skavanker här och där, men att detta inte påverkar så pass mycket att de inte orkar med
jobbet. Musikerns ålder anses också ha stor betydelse.

            …när man blir uppemot fyrtio då känner man krämporna komma, men instrumenten blir ju inte
            lättare och det blir inte kortare tid på dygnet, och maten blir ju inte heller bättre…

Är musikern lite äldre och varit verksam i yrket en längre tid är denne mer medveten om
de risker som föreligger medan en ung musiker som är relativt ny i branschen tar det hela
lite lättare. Några musiker uppger tennisarm, sträckningar samt besvär i nacke, axlar och
rygg som de oftast förekommande problemen, medan några inte anser sig uppleva några
som helst problem. En musiker säger att han gått hos sjukgymnast för sina ryggbesvär
och genom att numera också tänka på hur han lyfter känner han sig betydligt bättre i
ryggen. För att spara ryggen och förebygga skador hjälps musikerna ofta åt med tunga
lyft. Ofta anser de att själva instrumentet de spelar på är orsak till besvären de har.

            Ja jag har en jävla problem med det, jag vet inte om det är mest belastning eller om det är
            att man sitter då som trummis, och så sitter man, sjunger för det första och så sitter man fel
            men det känner man inte förrän man har fått problemet och då är det för sent.

Vid varje speltillfälle ska all utrustning bäras från bussen till scenen och efter jobbet
tillbaks ut i bussen igen. Det handlar om utrustning som vanligtvis väger mellan ett och
två ton. De flesta turnébussar är byggda med låg lasthöjd och med vridbara ramper så att
utrustningen ska kunna rullas ut på ett smidigt sätt. En musiker säger att de flesta
dansband nog är ganska bra på att försöka göra det smidigt för sig men att detta inte alltid
räcker. Hur smidigt in- och utlastningen går beror till stor del på spelstället bandet
kommer till.

            …för det mesta funkar det bra om man säger typ parker och sånt där, men sen är det ju
            vissa krogar, det kan vara enormt alltså, det är ju knäckande att komma fram och veta att
            fy satan alltså det tar två timmar att bara bära dit, och sen, det kan vara så himla dåligt av
            en arrangör, det kan räcka att det skulle behövas en sån här ramp alltså… många grejer är
            ju lätta att göra nånting åt men de skiter i det, det är ju bara ett dansband som ska in så det
            skiter vi i.

En allmän åsikt är att det inte hjälper att bussen är specialbyggd för detta ändamål när
arrangören ändå inte bryr sig. Arrangören har också ett ansvar för den fysiska
arbetsmiljön. Även om en musiker inte kan leva till hundra procent hälsosamt anser de att
de flesta riskerna som är förknippade med arbetet är av sådan art att det går att göra något
åt dem, eller åtminstone hantera dem på ett sådant sätt som gör att de inte får så svåra
konsekvenser för det fortsatta yrkesutövandet. De ser heller inte musikeryrket som något
som är speciellt utsatt för stress och andra hälsorisker.
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Risker finns alltid och den allmänna uppfattningen är den att det inte går att undanröja
dem helt. Musikerna pekar på att om de vill kan de reglera ljudvolymen på scen, och vill
de så finns möjligheten att äta en mycket mer hälsosam kost än vad de gör idag. Det
krävs självdisciplin och att man verkligen brukar allvar. Med rätt inställning och med lite
seriös planering går det enligt musikerna att råda bot på många problem som till exempel
tidsbrist vilket medför mycket onödig stress. Är det ekonomiskt möjligt ser musikerna
också gärna att allt pappersarbete som rör orkestern lejs ut. Problemet med att de inte tar
tag i allt detta upplevs dock vara att de oftast är alltför lata och bekväma. Två av de
intervjuade musikerna säger att de nog är medvetna om sin arbetssituation men att de
oftast blundar för problemen.

            Ja man får stänga av till exempel när man packar in, då är det bara, man tänker inte utan man
            försöker lyfta rätt naturligtvis och så där, och det här med hörseln, ja man försöker ju använda
            lite grann bomull, öronproppar också men samtidigt ska man ju höra click och så här va, så
            man försöker nog stänga av lite grann, det kan vara farligt det också för lyfter man fel ja då
            är det ju ryggskott och stänger du av och bara sitter och spelar då kanske du spelar för starkt
            och det bara går på va, det är inte bra, du måste nog vara ganska vaksam och vara med
            egentligen men jag, jag stänger.

            …alltså man tänker inte på att man är i det hela tiden… nån gång så tänker man att ja jag ska
            tänka på det i fortsättningen… man är ju ganska i farozonen där man jag vet inte, det är ju
            samma som det är hål i ozonlagret och såna grejer, alltså man tänker på det och det är
            fruktansvärt och det är hemskt men precis som alla andra så vad gör man, man gör
            ingenting, man glömmer det istället och köper en glass.

8. DISKUSSION

I musikernas resonemang framgår att de upplever många mer eller mindre allvarliga
brister i arbetsmiljön. Min avsikt har i och för sig inte varit att göra en jämförande studie,
men när det gäller bristerna i arbetsmiljön vill jag ändå påpeka att resultatet av min
undersökning kan tyckas föga överraskande med tanke på den teoretiska genomgången,
där jag redogjorde för en tidigare studie av Larsson och Svensson (1992). Trots att tio år
passerat sedan de gjorde sin undersökning visar mitt resultat på i stort sett samma
arbetsmiljöproblem som då, möjligtvis med undantag av problemet med rökiga lokaler,
vilket av musikerna i min undersökning upplevs som mindre idag än tidigare. Syftet med
min undersökningen har varit att undersöka hur några musiker upplever sin tillvaro i
relation till arbetet och därför belyser den förutom bristerna i arbetsmiljön också deras
positiva upplevelser. Musikerna framhåller att allt negativt de utsätts för i arbetet klart
uppvägs av det som de upplever som positivt. Detta är något som jag finner mycket
intressant. Jag kommer därför i detta avsnitt föra en diskussion där jag lyfter fram några
av dessa positiva faktorer.
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Jag är fullt medveten om att detta medför en risk för att en del annat intressant utelämnas,
men det är likväl ett medvetet val jag gjort. Precis som i resultatavsnittet kommer ingen
form av rangordning av dansbanden att göras i diskussionen.

8.1 En medalj har två sidor

Vilken sida av medaljen vi får uppleva mest av varierar säkert beroende på både
personlighet och arbetsuppgift. En del människor är målmedvetna och verkar tidigt ha
klart för sig vad de vill arbeta med. De väljer kanske att satsa på en lång utbildning, hela
tiden med siktet inställt på ett arbete inom ett speciellt yrkesområde. Det kan som i
musikernas fall bero på ett väldigt stort intresse för yrkesområdet, det kan också vara
pengar som lockar, eller som Konarski (1992) menar, att yrket ger en identitet och en
social ställning i samhället. Att musikeryrket ger en identitet är nog sant, men jag är mer
osäker på vilken social ställning i samhället det ger. Samtidigt som musikerna säger att de
inte upplever yrket som glamouröst, så menar de att det nog kan verka så om man ser på
det utifrån. Kanhända är det så att musikeryrket också har viss status på grund av att det
är som jag tidigare kallade det, ett avvikande yrke.

De flesta av musikerna i min undersökning har tidigt insett att det är musik de vill syssla
med. De tillhör alltså den tidigare nämnda sortens människor som ställt in siktet på ett
speciellt yrkesområde. Det finns säkert också de som inte ställer in siktet alls utan hamnar
i ett yrke lite mer som av en slump. Säkert finns det även människor som inte bryr sig så
mycket om vad de måste utföra för arbetsuppgifter så länge de bara tjänar ihop till sitt
dagliga bröd. Hur som helst så tycker jag att rubriken till detta stycket beskriver vad min
uppsats egentligen handlar om. Musikerna och fler med dem är nog villiga att instämma i
påståendet att det finns både en positiv och en negativ sida med att arbeta, oavsett vilket
yrke det handlar om. Vissa yrkesområden är utsatta för både fler och mer omfattande
hälsorisker än andra och det är väl heller ingen överdrift att säga att arbetsmiljöproblem
är något som existerar överallt.

Musikerna uppger till exempel att deras arbete ofta är stressigt och det är ju ett fenomen
som går att känna igen och som orsakar stora problem inom de flesta branscher idag.
Kanske är det också så att det i arbetslivet idag råder stora skillnader när det gäller att
utveckla resurser, vilka är tillgängliga för oss och som ger oss kraft att stå emot de
påfrestningar vi utsätts för. Musikerna menar att de har resurser att hantera dessa
påfrestningar. Det kanske är så att musikerna har ett yrke där förutsättningarna är goda
för utvecklandet av sådana resurser. Antonovsky (1991) talar om känslan av sammanhang
”KASAM” och det är ju frestande att påstå att musikerna upplever en stark känsla av
sammanhang. Antonovsky hävdar att hela livet handlar om påfrestningar som vi
människor måste lära oss att hantera. Han talar om (GMR), generella motståndsresurser,
med andra ord resurser som ger oss kraft att bekämpa en mängd olika stressorer.
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Enligt Antonovsky handlar det inte bara om tillgång till materiella resurser som pengar
och arbetsutrustning, utan också om personella (fysiska, mentala), sociala (relationer,
nätverk) och kulturella resurser som värden och normer. Aronsson (1994) talar om en
förändrad syn på arbetet, där arbetet inte ses som ett medel utan som ett mål i sig. Det
låter ju positivt, men ändå kvarstår det faktum att människan idag mår allt sämre ute i
arbetslivet. Som sagt, medaljen har även en baksida och för att undvika den ställer
musikerna precis som människor inom andra yrkesområden krav på att arbetet förutom
att vara just ett arbete också ska vara roligt, meningsfullt och bestående av stimulerande
arbetsuppgifter som är lärande och utvecklande. Det är i och för sig ingen nackdel om
arbetet också råkar vara välbetalt. Alla är vi olika men gemensamt för oss är nog ändå att
vi vill ha ett arbete som vi personligen upplever att vi trivs med. Att veta vilket yrke som
motsvarar detta krav är givetvis inte så lätt. Ett djupt intresse för exempelvis musik kan
därför göra valet enklare för en individ och dennes satsning på yrkeskarriären. Mitt
resonemang kan tyckas vara av förenklat slag och visst är det nog så, men vad jag vill
komma till är att jag tror att vi människor till viss del själva påverkar och väljer hur vi vill
ha det.

Låt mig förklara vad jag menar. Förutom arbetet som musiker har jag också erfarenhet av
arbete med barn och ungdomar. När jag tänker på hur en del av dagens ungdom resonerar
om framtiden får jag känslan av att de ej tror sig ha möjlighet att påverka sin framtid.
Bland dem som så småningom ska ta över på arbetsmarknaden råder en slags
uppgivenhet. En stor del av dagens ungdom verkar inte se inte någon framtid, åtminstone
inte en framtid de själva har någon del i. Jag anser att denna uppgivenhet är farlig
eftersom den på olika sätt kan leda till ohälsa, som i sin tur utgör ett hot mot en god
arbetsmarknads- och samhällsutveckling. Detta var kanske en parentes men ändå något
jag tycker värt att nämna. Konarski (1992) talar om människan som en väljande varelse.
Han menar att intellektet ger människan valmöjligheter och en unik handlingsfrihet.
Rationellt genom bedömning på basis av faktisk information och bedömning av
konsekvenser. Emotionellt genom en personlig komponent som styrs av värdeomdömen
och känslor. Enligt Konarski besvaras den filosofiska frågan om viljans frihet ur detta
perspektiv bara med att människan har en friare vilja än någon annan varelse. En relativt
fri vilja är en del av det rent mänskliga. Det är kanske tur då att vi människor inte har
samma tycke och smak.

Som jag ser det så finns det alltså människor som väljer att satsa på yrken som på något
vis sticker ut och avviker lite från de mer vanliga. Denna uppsats handlar ju om
dansbandsmusiker, och att vara det menar jag, är att ha just ett sådant yrke. Att vara
musiker är enligt Gutheim (1997) att ha ett konstnärligt yrke till vilket man är kallad av
inre, andliga, skapande eller konstnärliga behov av att uttrycka sig med klingande
ljudinstrument respektive sin röst. Dessutom menar han, är det ett tekniskt yrke då det tar
åratal av övning att nå en nivå som tillåter en att professionellt framföra en kompositörs
intentioner.
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Denna definition tycker jag stämmer bra överens med hur musikerna i min undersökning
beskriver sig själva, även om de kanske inte uttrycker sig fullt så fint som Gutheim.

8.2 Framsidan

Jag tycker att musikerna i min undersökning beskriver tillvaron i relation till arbetet mest
utifrån medaljens framsida. Som redan framgått så är musikerna ganska medvetna om att
arbetet som dansbandsmusiker innebär att de utsätter sig för en mängd hälsorisker, men
de menar samtidigt att det finns faktorer som klart uppväger dessa risker. Musikerna
beskriver mycket sakligt och med stor inlevelse vad de upplever som negativt och positivt
med yrket. Man kan tolka deras resonemang som att de anser att yrket ger så mycket
tillbaks på insatsen, att det är värt att utsätta sig för de risker som finns. Jag vill också
bara kort nämna att jag tycker det är positivt att flertalet av musikerna uppger att de själva
och kollegorna i orkestern börjat tänka lite mer på sin hälsa nu än tidigare. Jag inbillar
mig att detta har att göra med hur länge musikern varit i branschen. Är man i början av
sin karriär är det nog lätt att bristerna i arbetsmiljön är något man bara skakar av sig. Hur
som helst så tycker jag att musikerna i min undersökning ser positivt på sitt yrke. De
positiva faktorer som framkommit i undersökningen och som jag vill lyfta i diskussionen
är gemenskap och glädje, vilket jag tycker utgör en central del i musikernas resonemang.

8.2.1 Gemenskap och glädje
Av musikernas resonemang att döma framgår att motivation utgör en viktig drivkraft i
deras arbete. De menar att det är saker som gemenskap och glädje som gör att de känner
sig motiverade inför arbetet. Deras resonemang stämmer väl överens med vad Håkansson
(i Zanderin, 1997), skriver angående olika teorier om arbetsmotivation. Enligt de här
teorierna är det positiva faktorer som gemenskap, delaktighet, meningsfullhet som gör att
vi människor känner lust och engagemang inför arbetet. Håkansson menar vidare att
arbete till viss del handlar om pengar och överlevnad, men att det egentligen inte är en
särskilt bra förklaring till varför människor vill arbeta. Speciellt inte i ett land som
Sverige där ingen tillåts att svälta eller frysa ihjäl. Musikerna säger sig heller inte spela
för pengarna eller överlevnadens skull utan vill ha ett arbete de upplever som roligt och
där de tillsammans med likasinnade får använda sig av personliga kunskaper och
talanger.

Att vara bra på att hantera ett instrument och att varje dag på jobbet få visa det för andra
människor, är något unikt som jag tror bidrar till musikernas positiva syn på arbetet.
Musikerna ser alltså yrket som speciellt i den bemärkelsen att det är ett yrke där de får
syssla med något som de upplever som det absolut roligaste de vet. De får resa omkring
mycket, de får träffa människor av alla de slag och de får stå på scen och spela och
sjunga. Jag skulle inte bli förvånad ifall någon som läser denna uppsats tycker att
musikernas resonemang ibland talar lite emot sig själv. Det kan verka så eftersom en del
saker som de upplever positivt med yrket är desamma som utgör de negativa, till exempel
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resorna eller att behöva vara borta från familjen längre perioder. Samtidigt är det kanske
så det egentligen låter när vi alla blir ombedda att beskriva våra yrken.

Ofta återkommande uttryck i musikernas beskrivning av hur de upplever sitt arbete är
alltså gemenskap och glädje. De anser att det finns en stark gruppkänsla i orkestern.
Denna gruppkänsla visar sig i en speciell gemenskap som jag precis som musikerna tror
är ganska svår att frambringa på någon annan arbetsplats. En orsak kan vara att
musikerna i många fall känt varandra ända sedan skoltiden, ibland ännu längre tillbaka.
Detta tror jag bidrar till den gemenskap de känner och den speciella gruppkänslan som
utvecklas. Jag vet att det finns orkestrar där samtliga musiker varit med sedan starten. De
har alltså startat upp orkestern ihop och därför äger de liksom hela grejen ihop. Det gör
kanske också att de är extra måna om orkestern, de svetsas samman i en känsla av ansvar
för den. Musikerna är orkestern. Självklart är det näst intill omöjligt att få alla arbetare på
en stor industri att känna ett lika stort ansvar för företaget som chefen och den övriga
företagsledningen gör. För att åter knyta an till Konarski (1992) så ger arbetet individen
en identitet och jag menar att musikeryrket ger individen en stark sådan.

Musikerna talar om hur roligt de har tillsammans i orkestern, både i och utanför arbetet.
De talar också om hur roligt arbetet är när allting stämmer till hundra procent. De påstår
inte att det alltid är så utan beskriver också hur trögt det kan kännas ibland. Av egen
erfarenhet vet jag att det beroende på olika orsaker kan kännas väldigt tungt att ge sig ut
på en lång turné. Jag känner dock igen musikernas beskrivning av hur den känslan ganska
snart försvinner när de väl kliver in och sätter sig i turnébussen. Har du en gång som
musiker tillsammans med dina kollegor fått uppleva den där kicken, känslan av den
perfekta spelningen, då vill du gärna uppleva den igen. De talar om känslan av att
tillsammans stå på scen när allt flyter och publiken är med på noterna, inte bokstavligt
talat men ändå, när det så att säga lyfter. Kicken och den perfekta spelningen inträffar
kanske inte så ofta men utgör ändå något som en musiker alltid strävar efter.

Csíkszentmihályi (1992) talar om den optimala upplevelsen, alltså ögonblick när det inte
finns några skäl att ifrågasätta att man är på rätt väg. Den psykiska energin flödar utan
ansträngning och det uppstår en känsla av att ens förmåga räcker till för att klara av den
utmaning man står inför. Jag tror att den speciella gemenskap som musikerna känner
skapas utifrån känslan av den tidigare beskrivna kicken. Jag är heller inte främmande för
att kalla det för den optimala upplevelsen då jag tycker mig kunna se en tydlig koppling
mellan denna och musikernas känsla av gemenskap och glädje. Men som jag tidigare
nämnt så har medaljen även en baksida. Larsson och Svensson (1992) berör denna
baksida i sin rapport där de beskriver ett fall där musikern i fråga saknade känslan av
gemenskap och glädje i arbetet. Stämningen inom orkestern var dålig och den sociala och
psykiska arbetsmiljön beskrevs av musikern som undermålig. Jag kan tänka mig att det
också var ont om kickar i detta dansband. Det framgår dock inte av rapporten ifall
musikern i fråga hade planer på att sluta spela i den aktuella orkestern.



46

Det kan ju hända att han jobbar kvar i samma orkester än idag. Om så är fallet betyder det
ju bara att det naturligtvis också finns andra skäl till varför han i så fall valt att fortsätta.
Nu tillbaks till min undersökning. Förutom att själva spelandet upplevs som roligt så
uttrycker musikerna en annan viktig glädjeaspekt. Nämligen att det är få förunnat att tjäna
pengar på en hobby och ett intresse vad det än må vara, eller som de själva, spela ett
instrument som de verkligen gillar och att genom detta ha musiken som yrke. Det kan väl
närmast jämföras med en konstnär som inte bara älskar att skapa, utan också lever på att
skapa och sälja sina verk. Även om musikerna säger att ekonomin inte är så viktig i
sammanhanget, att de inte spelar för pengarnas skull, så ska vi inte glömma att det precis
som i konstnärens fall ändå finns en chans att bli upptäckt, berömd och rik på kuppen.

Jag har svårt att tänka mig att den chansen är lika stor inom till exempel industrin eller
vårdyrket. Att spela i ett dansband skiljer sig också enligt musikerna väsentligt från de
flesta andra yrkesområden. Musikerna upplever sig inte ha ett yrke utan snarare att de är
ett. Det är inget arbete utan det är en livsstil. Min erfarenhet av yrket gör att jag utan
tvekan skriver under på det. Som jag upplever det så släpper du som musiker aldrig taget
om arbetet, inte ens när du är ledig. Naturligtvis kan  det vara på både gott och ont. Med
risk att låta lite filosofisk så är du fångad, du befinner dig ständigt, vare sig du vill eller
inte i musikens underliga värld. Du tänker musik, hör musik och ser musik i nästan allt.
Musikerna upplever inte detta som något stort problem, utan jag tycker snarare att de
beskriver denna förtrollande värld som ganska behaglig att leva i trots de existerande
arbetsmiljöproblemen.

Arbetstillfredsställelsen upplevs som hög på grund av den gemenskap och glädje
musikerna upplever i arbetet. Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att en hög
arbetstillfredsställelse leder till en rad positiva saker. De talar bland annat om högre
livskvalitet och bättre hälsa. Vidare nämner de bättre prestationsförmåga och stabilitet i
arbetet. Den psykosociala arbetsmiljön upplevs av musikerna som god. Gedin-Erixon
(1992) menar i och för sig att psykosocial arbetsmiljö är ett svårförklarligt begrepp men
att vi genom användandet av begrepp som arbetsglädje eller arbetslust kommer nära vad
det egentligen står för. Arbetsglädje och arbetslust är ju också vad musikerna upplever att
de har.

Den speciella gemenskap och kamratskap som utvecklas mellan medlemmarna i
orkestern anses vara bidragande till den stora arbetsglädje och arbetslust som de känner.
Musikerna beskriver också sitt arbete som fritt och i viss mån utvecklande. Frihetskänslan
har sin grund i att medlemmarna i orkestern utgör en liten självfungerande arbetsgrupp. I
gruppen råder en slags demokratisk ordning där alla inte bara ges möjlighet till, utan
också förväntas vara delaktiga i frågor som rör orkestern. Att graden av delaktighet har
betydelse för hur vi trivs på jobbet är väl vida känt och jag tror att delaktigheten bidrar till
att musikerna känner gemenskap och glädje i sitt arbete. Känslan av frihet kopplar
musikerna också till den variationsrikedom som arbetet erbjuder.



47

De reser omkring väldigt mycket och spelar på nya ställen nästan varje kväll.
Variationsrikedomen gör att ingen spelning blir den andra lik. Förväntningarna om vad
som komma skall är en faktor som enligt min mening bidrar till att bygga upp den
speciella gemenskap som musikerna säger sig uppleva. Att från spelning till spelning inte
riktigt veta vad som ska hända och samtidigt vara medveten om att det till stor del hänger
på dig själv och dina kollegor på hur danskvällen kommer att utveckla sig, kanske är just
det som gör att gruppen svetsas samman på ett speciellt sätt. Musikernas syn på
utveckling i arbetet stämmer enligt min uppfattning mycket väl överens med vad
Menckel och Österblom (2000) beskriver som den alltmer vanliga synen på arbete. De
menar att det numera råder en positiv syn på arbete. De talar om det goda arbetet och
betydelsen av meningsfulla arbetsuppgifter som möjliggör personlig utveckling.
Musikerna anser sig ha meningsfulla arbetsuppgifter och de talar också om utveckling
inte bara inom det musikaliska området utan också om en personlig utveckling vilken
ligger utanför musiken.

Håkansson (i Zanderin, 1997) menar att människan har ett behov av att utveckla
kunskaper och färdigheter. Detta behov anser jag att arbetet som musiker täcker ganska
väl. Eftersom jag har erfarenhet från ett flertal andra yrkesområden än bara musikeryrket,
kan jag vid jämförelse av dessa se en ganska stor skillnad när det gäller detta behov.
Csíkszentmihályi (1992) menar att många människor upplever den tid de tillbringar på
arbetet som bortkastad. De känner sig främmande inför arbetsuppgiften vilket leder till
hjälplöshet och känslan av att inte ha kontroll. Även om musikerna lägger ned oerhört
mycket tid på sitt arbete och därmed offrar mycket annat, så tolkar jag deras resonemang
som att de inte upplever den tiden som bortkastad på något sätt. Tvärtom, här kommer vi
åter in på resonemanget om gemenskap, arbetsglädje och motivation.

I resultatet av undersökningen framgår klart att musikerna anser det vara viktigt att få
bekräftelse för det de gör. De menar också att det positiva med arbetet är att de nästan
alltid blir bekräftade. Det uppstår en kontakt med publiken, ett samspel mellan orkestern
och danspubliken som musikerna upplever som en starkt bidragande orsak till varför de
tycker arbetet är så roligt. Publikkontakten är med andra ord otroligt viktig. I publikens
ögon är musikerna speciella när de står på scen. På något underligt vis blir de något som
publiken på dansgolvet kan se upp till och beundra. Som tidigare framgått i denna uppsats
så är min förförståelse i ämnet ganska stor och när därför musikerna beskriver känslan av
att bli beundrad som lite underlig kan jag inte annat än hålla med. Trots mina många år i
yrket vande jag mig aldrig. Jag tror inte att detta med beundran är något specifikt för
musikerna i min undersökning, men att stå på scen, synas i rampljuset och vara betittad
skiljer sig ändå lite ifrån att exempelvis stå vid ett löpande band på en industri, städa
hytter på finlandsbåtarna, sitta i kassan på ICA, eller jobba som besiktningsman på
bilprovningen. Håkansson (i Zanderin, 1997) skriver att vi människor drivs av behov och
att vi har ett socialt behov som innebär att vi vill ha erkännande, status och kärlek.
Musikernas uppfattning är att alla människor söker bekräftelse vad vi än sysslar med.
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Det är mycket möjligt, men jag tror också att det sociala behovet är större hos dem som
ägnar sig åt någon form av konstnärligt arbete och jag anser med hänvisning till Gutheim
(1997) att musikerna har ett sådant arbete.

8.3 Avslutande diskussion

Det har varit roligt att skriva denna uppsats. För mig har arbetet med den på många sätt
inneburit en inre resa tillbaks till tiden för mitt egna musikutövande. Den har också
inneburit många trevliga återseenden. Jag vill härmed tacka alla musiker som ställt upp
och deltagit i min undersökning. Det är förstås fler personer som förtjänar ett tack, min
handledare Björn Mårdén är en av dem. Jag vill också tacka familj, släkt och vänner för
en närmast ovärderlig support.

Sammanfattningsvis kan sägas att min diskussion handlat om musikernas resonemang
kring positiva faktorer som gemenskap, glädje, utveckling och bekräftelse. Jag har
försökt att lägga tyngdpunkten på hur musikerna resonerar kring gemenskap och glädje,
eftersom detta är faktorer som jag anser varit centrala i deras beskrivning av hur de
upplever sin tillvaro i relation till arbetet. Som jag skrev inledningsvis under punkt 8.1, så
tror jag att det beror på både personlighet och arbetsuppgift vilken sida av medaljen vi får
uppleva mest av. Jag skulle vilja avsluta mitt diskussionsavsnitt i samma stil fast med ett
litet tillägg. Nämligen de mycket tänkvärda orden att baksidan på en medalj av den
ädlaste valör alltid kommer att förbli baksidan, men att framsidan på en medalj av den
lägsta valör trots allt alltid är en framsida.
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