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Sammanfattning 

I dagens samhälle finns ett enormt stort musikutbud. Under de senaste decennierna har 

tillgängligheten alltmer ökat för envar att gå på konserter och uppleva levande musik. Denna 

studies syfte var att utveckla mina möjligheter som utövande musiker och flöjtist att berika en 

konsertpubliks upplevelse och kommunicera musik oavsett publikens förkunskaper. Det 

gestaltas genom framförandet av Amy Beach’s Theme and Variations for Flute and String 

Quartet (1916/1920). För att uppfylla syftet utarbetades tre frågeställningar som behandlade 

hur jag kunde öka medvetenheten om performativa aspekter i mitt musicerande, på vilka sätt 

en publiks konsertupplevelse kan förhöjas och hur jag kunde använda scenisk gestaltning och 

musikkommunikation på min examenskonsert vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

Studien genomfördes metodiskt genom musikanalys och instudering av notbild och 

konsertbesök för att erhålla publikperspektiv. Dessutom genomfördes två intervjuer med 

sakkunniga personer, en tidigare musiker och en forskare tillika pedagog. Studiens resultat 

indikerar att ett manus bidrar till att skapa ramar och struktur i att genomföra en konsert med 

god kommunikation med publik och medmusiker; musikanalys ger ökad förståelse för hur 

musiken bäst kan framföras; visuella markörer som val av klädsel har stor betydelse för 

publikens upplevelser av konserten då synintryck påverkar övriga sinnen. Till sist kan 

slutsatsen dras att kärnan i konsertupplevelsen är att etablera en dialog och kommunikation 

med musiker och publik vilket betyder att den individuella musikupplevelsen hos den 

enskilda åhöraren under en konsert är ett resultat av ett kollektivt skapande.   

 

 

 

 

 

Nyckelord: musik, musikkommunikation, scenisk gestaltning, interaktion, flöjt, Amy Beach  
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Förord 

Detta självständiga arbete har genomförts som avslutning på tre års instrumentalstudier i 

klassisk musik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Intresset för scenisk gestaltning 

väcktes tack vare ett moment i huvudinstrumentkursen och det var det som fick mig skriva ett 

arbete inom detta område.  

Jag vill framförallt tacka David Thyrén för sin oskattbara kompetens och enastående 

handledarskap. Tack till Rolf Christianson för vägledning inför min examenskonsert och ett 

stort tack till mina medmusiker; Felicia Billerhag Hammarteg, Isabel Godau, Hanna 

Anderberg, Samuel Lazar Eriksson och Svante Sjöholm.  

Utöver ovan nämnda personer vill jag rikta ett stort varmt tack till Helena Wessman och Klas 

Nevrin som lät sig intervjuas och kunde bidra med erfarenhet och mycket värdefulla 

perspektiv. 

 

Kajsa Nilsson  
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1 Inledning 

I årtusenden har musik använts som ett verktyg för att kommunicera och uttrycka sig. Under 

de senaste decennierna har tillgängligheten eskalerat och samhället kryllar av konserter med 

olika ensembler, orkestrar, genrer, stämningar och platser. Bara på Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm sätts det årligen upp över 300 konserter. Detta innebär en stor mängd människor 

som besöker alla dessa konserter som publik. Anledningen till konsertbesöket är mycket 

varierande och det kan vara stor skillnad på om publiken är erfaren eller oerfaren 

konsertbesökare. Vissa personer har svårare än andra att ta till sig det som framförs och en 

tendens jag märkt är att fler och fler istället vill ha en upplevelse/show, något utöver enbart 

instrument, noter och musik. I detta självständiga arbete ska jag undersöka hur jag som 

utövande musiker och flöjtist kan bidra till just den upplevelsen. På vilka sätt jag använda 

scenisk gestaltning och musikkommunikation som redskap för att framföra och kommunicera 

musik? 

Min bakgrund inom klassisk musik sträcker sig inte så långt, det var när jag började 

gymnasiet för sex år sedan som jag kom i kontakt med klassisk musik för första gången. Jag 

var då 16 år och hade spelat tvärflöjt i åtta år.  Innan gymnasiet hade jag i princip bara lyssnat 

på och spelat popmusik och dansbandsmusik vilket gjorde att jag många gånger undrade hur 

det kommer sig att jag tycker om klassisk musik. Vad det är som gör ett framträdande av 

västerländsk konstmusik bra? Vilka inslag av en sådan konsert värdesätter jag högst? För mig 

har alltid själva framträdandet, dvs. hur musikern för sig på scenen, presentation av musiken, 

ljussättning osv., haft stor inverkan på hur bra jag kan ta till mig musiken. Nu efter tre år av 

högre studier vill jag undersöka hur jag själv kan forma ett framträdande, vilket jag kommer 

att använda på min examenskonsert.  

 

Med utgångspunkt från min egen bakgrund som flöjtist inom klassisk musik vill jag analysera 

och spela Theme and Variations for Flute and String Quartet av Amy Beach. Vid 

framförandet ska resultatet av min studie användas och förhoppningsvis kan jag kommunicera 

med hela publiken. 
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1.1 Bakgrund 

 

Ett musikaliskt framträdande kan se ut på många olika sätt. Det beror dels på att det finns 

olika ideal inom olika genrer, dels på vem som framför musiken. Den gemensamma nämnaren 

är att musik förmedlas mellan en musiker och en publik. Musiken kan drabba oss människor 

på många olika sätt och ofta är den starkt förknippad med vår identitet. För att kunna studera 

vad det är som gör att musiken och vissa konserter drabbar oss mer än andra, vill jag med 

detta arbete studera hur jag som klassisk musiker kan använda mig utav scenisk gestaltning 

och musikkommunikation som redskap för att framföra och kommunicera musik.  

1.1.1 Musikkommunikation och scenisk gestaltning 

 

Att gestalta något betyder att “Ge form åt” (Svenska Akademins Ordböcker, 20200224) och 

inom litteratur används det för att personifiera t.ex. en karaktär. Det finns ingen bestämd 

definition av scenisk gestaltning men det används främst inom teaterkonst och samlar en 

mängd olika redskap som kan användas som hjälp att “ge form åt”. I musik talar vi främst om 

musikkommunikation, i vilket scenisk gestaltning ingår. För att kunna framföra musik med 

hjälp av musikkommunikation är det viktigt att kunna komma till kärnan i ett musikaliskt 

framträdande.  

Det finns många olika ideal och normer för hur konstmusik ska framföras. För en klassisk 

pianist handlar det om att framföra musiken helt utan noter medan en ensemble använder sig 

utav noter. De flesta konserter har dessutom ett långt program som fortskrider utan vidare 

avbrott, förutom möjligtvis en paus. Det sitter dessutom djupt rotat i traditionen att en viss typ 

av kläder ska användas av den som framför musiken, så kallade konsertkläder. 

Radiosymfonikerna använder sig utav frack som konsertklädsel medan Filharmonin använder 

kostym. På Kungl. Musikhögskolan i Stockholm rekommenderas oftast helsvart klädsel vid 

symfoniorkesterkonserter vilket oftast innebär kostym, men något mindre strikt. Vid vissa 

konserttillfällen är det även kutym att publiken dessutom ska ha finare kläder på sig. Detta 

kan skilja sig mycket från t.ex. jazz och folkmusik där dessa normer inte är utbredda på 

samma sätt och inte sitter lika djupt rotade.  
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Några som har försökt att komma ifrån dessa ideal är den tyska ungdomsorkestern Stegreif 

Orchester. De spelar sina konserter helt utan noter och använder vardagskläder som 

scenkläder. Dessutom står de upp och spelar för att bättre kunna kommunicera med varandra 

under tidens gång. Publiken behöver inte heller sitta ner under konserten för att de ska kunna 

komma närmare musikerna. Det är intressant att titta på deras framträdande för att hämta 

inspiration och ifrågasätta sitt lyssnande i förhållande till det visuella. (Stegreif Orchester.) 

Om publiken påverkas i så stor utsträckning av synintrycket blir frågan hur viktigt det är att 

som musiker på scen vara medveten om det. Det finns musiker som påstår att musik kan 

kommuniceras oavsett klädsel medan andra tycker att det är mer lämpligt att ha så diskreta 

kläder som möjligt för att låta musiken stå i centrum. Denna uppfattning skiljer sig också hos 

en publik. Det kan upplevas som distraherande om den framförande musikern har brokiga 

kläder, medan det i andra fall kan tyckas vara upplyftande och mindre stelt. Tanken med att 

bryta upp dessa ideal är att klassisk musik ska bli mer tillgänglig för en bredare publik. 

Det som är utgångspunkten för mitt konstnärliga examensarbete är genomförandet av min 

examenskonsert. På konserten framförs två klassiska stycken skrivna av två kvinnliga 

kompositörer. Ett av dessa stycken är Theme and Variations for Flute and String Quartet (Op. 

80) av kompositören Amy Beach. 

1.1.2 Amy Beach 

 

Att kunna lägga altstämmor och memorera komplicerade pianoverk vid två års ålder hör inte 

till vanligheterna. Att dessutom kunna skriva ner fyrstämmiga satser helt perfekt efter en enda 

lyssning gör Amy Beach till en helt unik kompositör. Vem var hon och hur uppenbarade sig 

hennes musik? 

Amy Beach (Cheney) föddes den 5 september 1867 i Hanniker, New Hampshire. Tidigt 

flyttade Amy och hennes föräldrar till Boston och förblev sedan bosatta där. Det visade sig 

tidigt att hon var mycket musikalisk och hennes mamma Clara skriver i ett brev 1898 att:  

 

Her gift for composition showed itself in babyhood before two years of age. She could, 

while being rocked to sleep in my arms, improvise a perfectly correct alto to any 

soprano air I might sing. (Brown, 1994, s. 16) 
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Hennes kompositionsgåva visade sig redan innan hon fyllt två. Hon kunde, medan jag 

vaggade henne till sömns, lägga en perfekt altstämma till sopranariorna jag sjöng för 

henne. (Förf. övers., Brown, 1994, s. 16) 

 

Något som ytterligare bevisade hennes musikalitet var att hon associerade tonarter med färger 

och hade så kallat synestesi. Hon kunde be sin mor att spela lila eller grön musik och då ville 

hon höra musik i en viss tonart. Det kanske mest fascinerande var att hon en gång, som barn, 

noterade fågelsång i exakt rätt tonart och tonhöjd. (Brown, 1994) 

 

Amy Beach fick pianolektioner av sin mor under många år tills hon började studera för Ernst 

Perabo och senare Carl Baermann. Hon var då tretton år gammal. Året efter, 1881 började 

Beach att studera harmonilära och kontrapunkt för Junis W. Hill. Beach studerade aldrig 

musik vid något universitet utan var till största del självlärd och även fast det i 1800-talets 

Amerika var populärt att åka till Europa och studera gjorde hon aldrig det. Hon var mycket 

ambitiös och studerade stora kompositörer som Berlioz och Bach. 1883 debuterade Beach 

som konsertpianist i Boston Music Hall och fick strålande recensioner. Efter detta fortsatte 

hon med framföranden i olika format fram till 1885. (Ibid.) 

 

Den nu 18-åriga Amy Beach (Cheney) gifte sig med den 43-åriga fysikern Henry Harris 

Aubrey Beach och därifrån fick hon sitt namn. Trots att han inte lät henne framträda i samma 

utsträckning stöttade han Beachs musikaliska karriär och lät henne fortsätta komponera, vilket 

var mycket ovanligt för en man på den tiden. Något som också var utmärkande för tiden var 

att Mr. Beach insisterade på att Mrs. Beachs inkomster skulle gå till välgörenhet istället för 

till honom. Efter giftermålet började hon använda namnet Mrs. H. H. A. Beach och det var 

också det namn som hon använde på sina kompositioner. (Ibid.) 

 

1892 kom vändpunkten i Beachs musikaliska karriär. Hon hade vid detta laget utvecklats 

otroligt mycket både som pianist och kompositör och var mycket framgångsrik. Däremot hade 

hon bara framfört små kompositioner, sångcykler och pianostycken, och aldrig fått något av 

hennes större verk framförda. 1889 hade hon skrivit en stor Mässa i Eb-dur och denna blev 

1892 framförd Händel- och Haydn-sällskapet. Det blev första gången i historien som en 

orkester framförde ett verk av en kvinnlig kompositör. Vilket också förvandlade Beach till en 
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av Amerikas främsta kompositörer för tiden. Det stycke hon kanske är mest känd för, är det 

som framfördes av Boston Symphony Orchestra 1896 - Gaelic Symphony.(Ibid.) 

 

Denna symfoni var baserad på vad Beach själv definierade som amerikansk folkmusik. Hon 

fick upp ögonen för denna när Dvořák undervisade i USA och använde sig av irländska och 

skotska melodier. Efter uppträdandet blev Beach ett stort mediefenomen, då hon uttryckte ett 

missnöje över att fokus låg på det faktum att hon var kvinna och inte på musiken. Hon 

utvecklades till en sann entreprenör trots samhällets begränsningar i och med att hon var 

kvinna. (Ibid.) 

 

1910 avlider hennes make och året därpå hennes mor. Det var en stor tragedi för Beach och 

hon beslutade sig för att sluta använda sin pseudonym Mrs. H.H.A Beach. Hon gav sig iväg 

till Europa för att framträda på konsertestraderna och stycket Ecstacy blev ett mycket 

välrenommerat stycke. Hon fortsatte likt Bartok att använda sig utav folkmusik men höll sig 

inom det vedertagna harmoniska och romantiska idealet. (Ibid.) 

När första världskriget utbryter 1914 återvänder hon till Amerika och New England-skolan 

vilket var ett protestantiskt samfund. Där grundade hon en organisation för kvinnliga 

kompositörer som hon själv blir ordförande för. I och med det gjorde Beach några 

kontroversiella uttalanden och efter att ha blivit frågat om hon var dotter till sin avlidna man 

tog hon tillbaka pseudonymen. År 1944 avlider Beach efter ett mycket framgångsrikt liv som 

professionell kompositör och pianist. (Ibid.) 

1.1.3 Tema och variationer för flöjt och stråkkvartett 

 

Amy Beach’s stycke Theme and Variations for Flute and String Quartet publicerades 1920 

och dedikerades till Chamber Music Society of San Francisco. Det uruppfördes i samband 

med Beachs födelsedagsfirande år 1942 och fick mycket bra kritik. Stycket inleds med att 

temat presenteras av stråkkvartetten följt av sex variationer, vilka alla har skiftande karaktär, 

där alla fem instrument spelar. Variationerna står i kontrast mot varandra i tonal 

utgångspunkt, tempi, taktart och rytmiska motiv. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla mina möjligheter som utövande musiker och flöjtist att 

berika en konsertpubliks upplevelse och kommunicera musik oavsett om publiken är erfaren 

eller oerfaren. Detta utifrån att jag själv inte haft en självklar koppling till klassisk musik. I 

enlighet med utbildningsplanen ska jag på min examenskonsert spela 40 minuter musik vilket 

kräver publikens hängivenhet. Med utgångspunkt från detta har jag valt att analysera ett utav 

styckena jag ska framföra, Theme and Variations for Flute and String Quartet komponerat av 

Amy Beach. Anledningen varför jag valt att analysera det stycket är för att få bättre kunskap 

om hennes musik och kunna balansera gestaltningen ihop med detta. Det är dessutom ett 

otroligt vackert stycke som jag tycker mycket om. För att uppfylla syftet har jag utarbetat tre 

frågeställningar.  

o Hur kan jag i mitt repetitionsarbete bli medveten om de olika aspekterna av ett 

performativt framförande? 

o På vilka sätt kan jag som utövande musiker förhöja en konsertupplevelse? 

o Hur kan jag använda mig av scenisk gestaltning för att kommunicera musik? 

2 Metod 

Ett första steg är att analysera stycket jag tänkt spela för att sedan kunna ha det att utgå ifrån 

när jag undersöker hur jag sceniskt kan gestalta detta. I det arbetet kommer jag att använda 

mig utav partituret till stycket för att studera form och innehåll. Det kommer i sin tur att leda 

till en uppdelning av dispositionen på föreställningen. 

Vidare behöver jag analysera vad det är jag upplever både när jag själv besöker en konsert 

och när jag spelar, därför har jag tänkt att gå på ett flertal olika slags konserter och anteckna 

det jag upplever. Dock kom Coronapandemin och satte stopp för en del av de konserter jag 

tänkt gå på. Det har resulterat i ett större fokus på bakgrunden och musikanalysen. Jag har 

dessutom tänkt att intervjua en framstående musiker och en framstående forskare på området 

för att få ta del av deras syn på scenisk gestaltning. Dessutom samarbetar jag med Rolf 

Christiansson som hjälper mig med förberedelserna inför min examenskonsert (föreställning) 
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som studien är tänkt att mynna ut i. I det arbetet kommer jag att skriva ett manus till konserten 

och involvera en ensemble i detta.  

För att framföra verket kommer jag att använda mig en ensemble bestående av musikstudenter 

från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Musikerna förväntas sedan repetera med mig och 

ta del av manuset. Repetitionerna påbörjas sex veckor innan konserten och det är upp till 

musikerna själva att studera sin egen stämma.  

Repetitionerna formas utifrån det sceniska perspektivet. Vad vill vi få fram med det vi spelar? 

Eftersom musiken är tänkt att förstärka en handling kommer vi att fokusera mycket på formen 

i musiken. Temat symboliserar starten och sedan är variationerna en del av en historia. För att 

åstadkomma detta är tanken att ensemblen dels ska få använda sig av improvisation som 

metod, dels utantillspel. Improvisationen används ihop med givna situationer för att tala ett 

gemensamt språk.  

2.1 Intervju 

Att undersöka huruvida scenisk gestaltning kan användas innebär att observera och lyssna på 

andra men också tala med andra utövande musiker. Därför kommer en utav metoderna i min 

studie vara att genomföra intervjuer. Jag kommer att intervjua två personer, en tidigare 

musiker och en forskare tillika pedagog. Till detta sammanställs ett antal intervjufrågor att 

utgå från, som är tänkta att fungera som språngbrädor för vidare diskussioner.  

 

För att redovisa intervjuresultatet kommer jag att spela in samtalen och sedan transkribera 

dessa. Jag förhåller mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att 

informanterna får möjlighet till anonymisering och läsning av transkriptionerna för att 

därigenom kunna ge sitt samtycke till publicering. (vr.se) 

2.1.1 Intervjufrågor 

Inför intervjuerna utformades sex stycken intervjufrågor som sedan ställdes till informanterna. 

Dessa frågor redovisas i bilaga 1. 
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3 Genomförande 

I detta avsnitt utförs först en musikanalys av Amy Beach stycke Theme and Variations for 

Flute and String Quartet. Analysen fokuserar främst på temat, variation 1 och variation 4. 

Detta för att det är de mest kontrasterande variationerna och det som var mest intressant att 

analysera utifrån studiens frågeställning. Därutöver har en motivkatalog sammanställts som 

redovisas i bilaga 2. Därefter presenteras repetitionsarbetets utformning. Vidare genomfördes 

intervjuer med två sakkunniga informanter för att få inspiration och synergier i samband med 

repetitionsarbetet. Utöver ovanstående har jag analyserat och observerat konserter. Detta 

utmynnade i ett manus som ligger till grund för min egen examenskonsert. 

3.1 Musikanalys 

3.1.1 Tema och variationer för flöjt och stråkkvartett 

 

Tema och variationer för flöjt och stråkkvartett är ett mycket vackert stycke som för tankarna 

till senromantik. Det är uppbyggt med ett inledande tema som spelas av bara stråkkvartetten 

följt av sex kontrasterande variationer. Verkets speltid är totalt 20 minuter och det rör sig 

överlag i a-moll men det finns också inslag av A-dur, f#-moll och F#-dur. Alltigenom 

försöker Beach att undvika kadenser och det resulterar i oupplösta harmonier frekvent genom 

hela stycket. 

 

Beach använder sig, likt Brahms, utav enbart vissa delar av temat t.ex. melodiska eller 

rytmiska delar, och varierar sedan det. Ibland kan dessa melodiska eller rytmiska “figurer” 

vara så lite som ett intervall mellan två toner. Dessutom använder Beach en kadensliknande 

skala i flöjtstämman som återkommer i en utav variationerna och en skalenlig triolrörelse som 

också återkommer.   

3.1.2 Tema 

 

Temat presenteras av förstaviolinstämman och är indelat i tre delar. Det är komponerat i 4-

taktersfraser. (se notexempel 1, nedan). Jag har valt att benämna de tre olika delarna som 

sektioner och numrerat dessa 1, 2 och 3. En titt i partituret visar att stämmorna är skrivna mer 



 9 

homofoniskt än linjärt, vilket styrks av den rytmiska självständigheten i varje stämma. 

Inledningarna på sektion 1 och 2 används återkommande som melodiska motiv genom hela 

verket. Något som utmärker sig är att flöjten spelar först i första variationen. 

 

3.1.3 Variation 1 

 

Den första variationen i stycket håller sig överlag i a-moll och är också uppbyggd i tredelad 

form liksom temat. Variationen inleds av en kadensliknande skala i flöjtstämman. (se 

notexempel 2, nedan). Denna skala återkommer dessutom i två utav de andra variationerna. I 

denna kadensliknande skala presenteras dessutom ett nytt rytmiskt motiv som kommer att 

användas i mellandelen av variationen. Detta rytmiska motiv är uppbyggt på en punkterad 

åttondelsnot och 3 sextondelsnoter, dessutom spelar andra violin och viola en synkoperad 

harmonisk följd. Detta är något som kännetecknar Beach verk då hon i varje ny variation 

innehåller ett rytmiskt motiv som används i mellandelen som kontrast. I slutet av denna 

Notexempel 1. Tema ur Theme and Variations for Flute and String Quartet. 
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fantasiliknande variation använder Beach både temat, det nya rytmiska motivet och en 

förskjuten kromatisk harmonik. Hela variation avslutas med ett oupplöst halvförminskat 

ackord. 

 

3.1.4 Variation 4 

 

Denna variation är den kortaste och kanske mest spännande variationen, enligt mig. Den är 

skriven med en tät orkesterliknande textur i stråkstämmorna med flöjtstämman som lyrisk 

kontrast. Taktarten är ⅜ och kvartetten inleder med en typ av kanon där de imiterar varandra i 

en triolskala. Imitationen inleds av violan i två takter, vilket sedan tas över av andra violin, 

första violin och till sist cello. Flöjten kommer sedan in med en solomelodi som står i kontrast 

till den rytmiska inledningen med en lång ton som leder oss till en liten del av originaltemat. 

Variationen inleds i f#-moll med tre fasta förtecken och modulerar sedan till c#-moll innan 

den går över i A-dur. Intressant nog, avslutas satsen med en oupplöst harmoni och ett ensamt 

D i flöjtstämman. 

3.2 Repetitionsarbete 

3.2.1 Upplägg 

 

Inför konserten samarbetar jag med sex personer, fyra stråkmusiker, en pianist och en lärare i 

musikkommunikation som hjälper till med konsertförberedelserna. Ensemblen 

sammankallades för ett möte där de fick berätta om förväntningar med projektet och vad de 

vill göra på scenen. Det kändes viktigt att veta vilken upplevelse de har om scenisk 

gestaltning och dialog fördes därför kring detta. En utav diskussionerna handlade om vad jag 

ville få ut av denna konserten och också vad jag förväntar mig av musikerna. Jag 

förtydligande att det enda jag önskar är att de är öppna för en annan slags konsertform. 

Grundförutsättningen för att driva repetitionerna var att ha en klar idé med hur 

Notexempel 2. Kadensliknande skala i flöjtstämman. 
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konserten/föreställningen ska gå till. Ett utkast på förslag till handling färdigställdes innan 

repetitionsformen uppstod.  

3.2.2 Repetitioner 

 

Efter samtal med intervjuobjekten och lärare fastställdes att repetitionerna börjar ca. sex 

veckor innan föreställningen. Musikerna förväntas då ha instuderat sina respektive stämmor 

inför första repetitionen. Målet med repetitionerna är att resultatet ska komma så sent som 

möjligt och därför inleds arbetet med att ensemblen får improvisera tillsammans utifrån ett 

händelseförlopp och den musik vi ska spela. Detta görs genom att använda min analys av 

stycket och sedan utgå ifrån den under repetitionerna.  

I samband med att jag och musikerna skulle börja repetera kom Covid-19 och ställde till det. 

Kungl. Musikhögskolan stängde ner sina lokaler och möjligheten till repetition uteblev. Vi 

hann därmed inte börja med denna del av mitt arbete. 

3.3 Intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes av mig tillsammans med informanterna. Kontakt upprättades via 

mail. De har fått möjlighet att själva presentera sina verksamhetsområden och beskriva sina 

bakgrunder utifrån vad som kan tänkas vara intressant för denna studie. Intervjuerna har 

spelats in och transkriberats. Informanterna har gett sitt samtycke till medverkan i studien och 

publicering av denna. De har erbjudits anonymitet men valt att figurera utan anonymisering. 

3.3.1 Helena Wessman  

Helena Wessman har till största del sin bakgrund inom klassisk musik som professionell 

trombonist men spelar numer folkmusikdragspel och sjunger i kör. Tidigare var hon 

konserthuschef på Berwaldhallen och är numera rektor på Kungl. Musikhögskolan i 

Stockholm och arbetar för att stegvis återuppta sitt musikerskap. 

Som svar på intervjuns första fråga svarar Wessman att scenisk gestaltning är att existera och 

befinna sig på scenen, utan att egentligen göra något. Redan där har scenkonstnären etablerat 

ett uttryck. Från stunden en musiker beträder scenen handlar det om att vara medveten om 
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vilket uttryck personen ger sken av. Där ligger grunden i hur publiken upplever konserten. Är 

musikern trygg på scenen blir publiken trygg. Vidare menar Wessman att det nödvändigtvis 

inte måste vara så att musikern agerar på ett repeterat sätt, men att ta kontakt med publiken 

och vara trygg i situationen är avgörande för lyssnandet.  

För Wessmans del, som är i en process att återuppta sitt spel efter flera år, är det mest 

väsentliga att skapa kontakt i rummet. Wessman använder sig dessutom av sina 

ledarerfarenheter för att förbereda sig inför konsertsituationen. På samma sätt som hon leder 

ett möte där allt måste hållas ihop försöker Wessman att skapa ett sammanhang där alla deltar 

på lika villkor, vare sig de spelar eller lyssnar, något som också alla på ett möte måste känna. 

En konsertform som gett starkt intryck för Wessman är berättarkonserter. 

På en berättarkonsert arbetar Wessman med romaner och tillhörande musikverk. Hon läser 

korta utdrag ur romanen och spelar däremellan. Arbetet med att korta romanerna är det mest 

krävande, vilket hon gör själv. Föreställningen är en timme och lång och innehåller 30 

minuter text och 30 min musik. Konceptet har hon arbetat på i tre somrar och menar att det 

hjälper henne att spela och hjälper publiken att lyssna på ett annat sätt. Det blir en helhet som 

ger ett samlat intryck snarare än varje komponents betydelsefullhet. ”Det hjälper mig att spela 

för då är det inte hela världen om jag råkar spelar fel, utan det blir en helhet.” konstaterar 

Wessman. 

För att kunna genomföra en konsert på detta viset använder sig Wessman mycket utav mental 

förberedelse. En av metoderna hon använder sig utav är visualisering. Det innebär att 

Wessman visualiserar situationen innan genomförandet. Det handlar dels om konkreta saker 

som hon ska göra men också om hur känslan ska vara inför konserten. Hon vill känna sig 

öppen och tillgänglig. Dessutom ingår självklart mycket repetitionstid och i det ingår att också 

”repetera mentalt”. Något som gjort stor skillnad för Wessman i ett repetitionsarbete är något 

så enkelt som att byta ställning. Wessman hänvisar till forskning som visar på att hjärnan 

stimuleras av fysisk förflyttning. Inför konserten spelar därför Wessman igenom programmet 

på flera olika platser. Det kan vara i övningsrummet, i köket eller uthuset.  

När Wessman själv går på konsert är det viktigaste för henne att den som spelar verkligen vill 

vara där och spela. Det skapar en trygghet och känsla av medskapande hos publiken. 

Dessutom uttrycker Wessman vikten av musikerns närvaro, ”Hellre närvaro än att det är 
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perfekt.” säger hon. Wessman förtydligar också att kvaliteten spelar roll, att gå på konsert 

med en fokuserad musiker som är medveten om vad den gör på scenen och dessutom håller 

hög kvalitet är magiskt. Dessutom tycker Wessman att klädseln spelar stor roll, hon 

uppskattar när klädseln är anpassad till situationen. Det är inte lämpligt att ha frack på en 

förskola men det lämpar sig inte heller med slitna jeans och gympadojor på en akademisk 

högtid. Anledningen till detta tror Wessman grundar sig i att synintrycket gör så stor skillnad 

för lyssnandet. Hon hänvisar till konserter där hon varit i extas över framförandet men vid en 

lyssning i efterhand kunde hon upptäcka misstag som hon inte hade hört i stunden just för att 

framförandet var så bra. 

Scenisk gestaltning används enligt Wessman både för musikerns skull men också för att nå en 

bredare publik. Hon hänvisar till tidigare kollegor som använder sig av scenisk gestaltning för 

att öppna upp och låta fler få ta del och ta till sig musiken. Framförallt handlar det om att få 

unga människor att tycka det är kul att gå på konsert eftersom det är våra eventuellt framtida 

stora stjärnor. Wessmans egna erfarenheter vittnar om att det är framgångsrikt, bl.a. genom att 

ha sina berättarkonserter kommer det människor som inte annars skulle gå på konsert. Genom 

det kanske de människorna går på en konsert för att de blivit nyfikna på musiken. Om 

Wessman utgår från samhällsperspektivet tror hon att vi behöver gestalta konserter på ett sätt 

som gör att det blir lättare att gå dit.  

Vidare poängterar Wessman vikten av att fördjupa den musikaliska upplevelsen, om en 

musiker är fantastisk men har konstiga saker för sig på scenen blir det mycket svårare att 

lyssna. Musik talar för sig själv men måste också ha hjälp på traven ibland, det finns ingen 

motsättning i det och Wessman belyser att det är ett faktum att vi måste argumentera för den 

musik vi håller på med. Det är ingen självklarhet att samhället lyssnar på den musik vi 

framför, om vi inte bearbetar den och aktivt försöker förmedla den. Oavsett om musiken är 

hur knepig som helst menar Wessman att inramningen är avgörande i huruvida publiken 

kommer att uppskatta konserten. 

Wessman tror däremot inte att musiken talar på alla sätt till alla, men tror inte att det behövs 

heller. Det är självklart att musiken landar olika beroende på om publiken är erfaren eller 

oerfaren men det finns också en norm som säger att alla ska tycka lika. Wessman menar att vi 

alltid måste välkomna den oerfarne och vägleda denne samtidigt som hon påpekar att en 

musiker aldrig ska ursäkta sig. Vidare tycker Wessman att musiken får drabba publiken på det 
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sätt som publiken är mottaglig för i stunden, ”det gör inget om tanken får vandra iväg”, 

avslutar Wessman. 

Det är jättesvårt att säga hur ett framförande kommer att se ut om 20 år men Wessman tror att 

programinnehållet behöver få en annan riktning. Personligen är hon lite förtjust i frack, men 

det hade varit fantastiskt att kunna ha en kläddesigner som sydde upp färgglada 

kombinationskläder till alla musiker så att orkestern aldrig såg likadan ut. Det blir enhetligt 

och snyggt men lekfullt och nytänkande. Vidare tror Wessman att formerna kommer att brytas 

upp mer och mer och vi kommer jobba mer med belysning och bildprojektioner än vi gör 

idag. Till sist kan Wessman konstatera att dagens konsert kommer att finnas kvar, eftersom 

den existerat så länge. 

3.3.2 Klas Nevrin 

Klas Nevrin är pianist, kompositör, lärare och forskare i improvisation. Nevrins främsta 

intresse ligger i det kollektiva skapandet med olika former av improvisation. Han har arbetat 

mycket tvärkonstnärligt med olika konstformer, till exempel dans och cirkus. 

Nevrin menar att scenisk gestaltning kan tolkas på två olika sätt, varav det ena är mer kopplat 

till teater och dramaturgi. Den andra tolkningen av begreppet tycker Nevrin är bredare och 

handlar om mötet mellan scenkonst och publik. Där är det något som är konstant, även när det 

är omedvetet. Det kan handla om allt från hur publiken är placerad, vilket rum musiker och 

publik befinner sig i till klädsel och mycket mer. Detta är också kopplat till en rad informella, 

omedvetna normer. Att bli medveten om vilken scenisk gestaltning som används omedvetet 

och sedan förändra den är ett sätt att utvecklas som scenkonstnär, menar Nevrin. 

Varför dessa normer ser ut som de gör idag kan bero på att idén om vad en interpret av 

västerländsk konstmusik är har förändrats i takt med hur samhället utvecklats. Det är mycket 

komplext och svårt att sammanfatta på ett enkelt sätt varför det har sett ut som det gör i och 

med att det är så många olika faktorer som spelar in, konstaterar Nevrin. Vidare kommer vi in 

på varför vi vill nå en bredare publik idag. Nevrin menar att vi såklart kan tänka på varför 

publiken inte kommer, om formen är utdöende eller att det krävs en anpassning till nya 

omständigheter. Däremot vill Nevrin istället lyfta ett annat perspektiv som rör det musikaliska 

innehållet och vad som gör en konsert intressant. 
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Nevrin vill fokusera på det som gör ett konsertinnehåll konstnärligt intressant och relevant 

och fundera på vilken typ av publik vi vill ha. I takt med att det sker generationsskiften så 

finns det fortfarande de som håller på med exakt samma typ av musik men som kommer från 

helt olika bakgrunder. Nevrin kan se att det har medfört ett ökat intresse för ifrågasättandet av 

vissa normer och att vi är i behov av andra typer av konstnärliga upplevelser och publikmöten 

än för cirka 30 år sedan. Samtidigt konstaterar Nevrin att det är en konstnärlig och social 

nödvändighet att det sker. 

På frågan huruvida Nevrin själv använt scenisk gestaltning kan han konstatera att han inte 

använt sig så mycket utav det i den bemärkelsen det handlar om teatralisk inramning. 

Däremot har Nevrin aktivt tänkt på hur publiken är placerad och vad det är för typ av rum. 

Han har t.ex. gjort konserter där scenen är i mitten och publiken runtom, där publik och 

musiker är nära varandra. Nevrin tycker att det skapar en annan slags intimitet i publikmötet. 

Det ger också publiken en chans att uppleva musiken på nära håll, till skillnad från en 

symfoniorkester kan publiken få kontakt med instrumenten och komma nära. Nevrin menar 

att det blir en inbjudan till att höra musiken, som blir individuell för alla eftersom musiken 

låter på olika sätt beroende på var lyssnaren är placerad. 

För att nå den bredare publiken tror Nevrin att det är viktigt att inte bara analysera 

konsertinnehållet och rikta konserter dvs. anpassa innehållet till publikens intresse eller 

behov. För Nevrins del är riktade vuxenkonserter inte ett alternativ, det skulle bli konstigt och 

exkluderande. Däremot kan konserter behöva riktas till barn. Nevrin menar att det viktigaste 

för att nå fram till en ovan eller ny publik inte främst handlar om huruvida konserten är riktad, 

utan snarare att scenkonstnärerna är måna om att utgå från det de själva vill göra med närvaro 

och autenticitet utan att försöka tillfredsställa normer. Nevrin uttrycker å ena sidan ett tycke 

för när konstnärer vill nå en viss publik men tycker å andra sidan att den konstnärliga 

kvaliteten inte ska anpassas. Nevrin menar att det är viktigt att i första hand utgå från det 

konstnären vill göra med sin konst, och sen se till faktorer, t.ex. rummet, verbal presentation, 

samtal, etc. som kan göra det möjligt att bjuda in publiken till nya upplevelser. 

Vidare diskuterar Nevrin begreppet breddad publik. Han menar att viljan att nå en bred publik 

inte behöver likställas med enbart ett så stort publikantal som möjligt. Genom att spela med 

musiker som har stor bredd och dessutom jobba tvärkonstnärligt i samarbeten med musiker 

från andra genrer eller kulturer resulterar det i en ”bred publik” i betydelsen att nå andra 
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grupper, en större mångfald. Dock vill Nevrin påpeka att representationen bland musikerna 

inte enbart ska ske för representationens skull utan för att utbyta erfarenheter. Musiker från 

andra kulturer och bakgrunder bidrar till nya perspektiv och mångfald i konstutövandet.  

Att ha samtal efter en konsert är också viktigt, menar Nevrin. Enligt honom är det många, 

kanske främst klassiska musiker som tycker att musiken kan tala för sig själv och att det 

skulle ge större utrymme för tolkningsfrihet. I motsats till det hävdar Nevrin att det istället ger 

publiken plats för de informella normer som finns. Med hjälp av en inramning och inledande 

introduktion på konserten i kombination med ett samtal efter, kan lyssnaren ges möjlighet att 

lyssna efter det som musikerna vill förmedla, samtidigt som publikens egen kreativitet inte 

heller begränsas.  

Fortsättningsvis menar Nevrin att vi nödvändigtvis inte måste nå en större publik utan skapa 

en mångfald i konstformer. Själva publikantalet i sig behöver inte säga något om kvaliteten på 

konsten. Det viktiga är det samhälleliga och politiska intresset i att få människor att hitta det 

kreativa intresset och skapa möjligheter för det mötet. Nevrin tycker att 30-70 personer i 

publiken ofta är optimalt och saknar den form, som används vid Clinics och Lab1, på konsert 

då det bidrar till en mer djupgående, analyserad bild av innehållet för lyssnaren. Nevrin 

konstaterar i samband med detta att alla får olika upplevelser och att det är bra. Det är 

olikheterna som är intressanta och borde uppmuntras till för att förstå och tänka annorlunda.  

Om 20 år tror Nevrin att det kommer att bli en stor förändring. I takt med klimatförändringar, 

den fjärde industriella revolutionen och digitaliseringen kommer konsertformen att utvecklas 

ännu mer. Den nuvarande kommer förmodligen finnas kvar i någon mån men publiken 

kommer att vara en ny generation och inte kunna relatera till den ”stela form” som kan 

upplevas i vissa konsertrum idag. Förhoppningsvis kan vi öppna upp för mer tvärkonstnärlig 

och experimenterande musik, dessutom mer tillgänglig och mer fri improvisation och 

interpretation. Det är svårt att säga hur men Nevrin kan också identifiera ytterligare 

destabilisering av kulten kring vissa manliga genier och ifrågasättande av de hierarkier som 

existerar. 

 

 

 
1 Clinics och Lab är en form av masterclass som används mycket i jazz.  
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3.4 Analys av observationer från konserter 

 

Som en del av min studie var tanken att jag skulle analysera konserter och på det sättet 

identifiera vad jag själv tycker är viktigt när jag är publik. Eftersom Covid-19 skapade 

konsertpaus har jag istället analyserat två konserter online med framstående musiker från 

Berwaldhallen samt ett klipp där Stegreif Orchester spelar. Se länkar i referensförteckningen 

nedan. 

3.4.1 Beethoven, Sjostakovitj och Gubajdulina 

En utav konserterna jag analyserat är Beethoven, Sjostakovitj och Gubajdulina med en 

stråkensemble ur Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av konsertmästare Malin 

Broman. Konserten inleds med Ludwig van Beethovens Stråkkvartett nr 11 i f-moll, i 

arrangemang för kammarorkester. Musikerna står upp och spelar med en lekfullhet som drar 

med lyssnaren från första stund. Det är otroligt vackert och Malin Bromans musikalitet och 

inlevelse smittar resten av orkestern och samspelet är på en otroligt hög nivå.  

Vidare spelas ett stycke av Johann Sebastian Bach; Vor deinen Thron tret’ ich hiermit BWV 

327 som leder över till Sofia Gubajdulinas variation över samma koral. Avslutningsvis spelas 

Dimitrij Sjostakovitjs kammarsymfoni i c-moll och knyter ihop hela konserten på ett magiskt 

sätt. 

3.4.2 Pippi Långstrump i Berwaldhallen 

Pippi Långstrump i Berwaldhallen var en utforskande barnföreställning där Pippi går på 

sakletarjakt i symfoniorkestern. Fröken Prysselius, barnavårdsnämndens ordförande, ser hellre 

att Pippi följer med henne till barnhemmet och poliskonstaplarna Kling och Klang försöker 

hjälpa till så gott de kan.  

Föreställningen var 45 minuter lång och väldigt underhållande och rolig. Den inleds med 

Chatjaturjans Galopp från Svit ur maskerad, som är ett uppiggande stycke i sammanhanget. 

Lyssnaren får sedan höra Här kommer Pippi Långstrump och Mors lilla lathund som har hög 

igenkänningsfaktor. På ett lekfullt sätt förs dialog kring de olika orkesterinstrumenten och 
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dirigentens roll samtidigt som den allmänt kända handlingen om Pippi som vägrar åka med 

till barnhemmet utspelar sig. Vi får också höra Sjörövarfabbe och Kalle Teodor innan utdrag 

från kända klassiska verk spelas. Det är bl.a. Air ur J. S. Bachs Orkestersvit nr. 3 i D-dur och 

Offenbachs Galopp från Orfeus i underjorden. Mot slutet av föreställningen sjungs Sommaren 

är min, Pluttifikation och Sov alla som resulterar i att hela orkestern sover. Pippi väcker alla 

och föreställningen slutar med tårta för alla eftersom Pippi fyller år. En mycket underhållande 

och välgenomtänkt föreställning som öppnar dörren till klassisk musik för barn. 

3.4.3 Stegreif Orchester 

Stegreif Orchester träder in på scenen i vardagskläder, barfota och sjungande. De har inga 

noter och rör sig snabbt över golvet. Efter en stund med vokal musik hörs ett välbekant tema. 

Det är temat ur Brahms tredje symfoni, tredje satsen och det kommer som en behaglig 

kontrast mot den mjuka inledning som spelats. Allt fler instrument stämmer in i satsen och 

efter en stund spelar de allihop tillsammans samtidigt som de rör sig ut mot publiken. Efter 

ytterligare en stund rör sig musikerna tillbaka och helt plötsligt går symfonin över i en jazzig 

del med solon i orkestern. Stegreif Orchester hinner dessutom med en experimentell del innan 

de avslutar satsen tillsammans.  

Ungdomsorkestern fångar lyssnaren direkt och gör en hel konsert händelserik och spännande 

från början till slut. Att de dessutom spelar utan noter, ger publiken känslan av att de 

improviserar ihop. Det finns ett band mellan musikerna, där glädje och lekfullhet smittar av 

sig och nyfikenhet tillsammans med musikalitet genomsyrar hela orkestern. Deras musik 

utmanar och inspirerar.  

3.5 Manus 

För att genomföra min examenskonsert kommer jag att skriva ett manus. Eftersom den 

rådande pandemin ställde in alla konserter, inklusive min examenskonsert, kunde jag inte 

påbörja repetitionsarbetet och kunde inte färdigställa mitt manus. Konserten kommer att ske 

vid ett senare tillfälle och då kommer ett nytt manus skrivas. Med tanke på de rådande 

omständigheterna kan det hända att innehållet förändras. 
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4 Resultat 

I studien om hur scenisk gestaltning kan användas för att framföra och kommunicera musik 

har följande resultat exponerats. 

 

• För att etablera god kommunikation med publik och medmusiker, vid en konsert, kan 

ett manus bidra till den sceniska gestaltningen genom att skapa ramar och struktur för 

både framställare och ensemblen. 

• Med en analys av musiken som ska framföras på konserten får jag ökad förståelse för 

musiken likaså ökad kunskap om hur jag ska framföra den.  

• I begreppet scenisk gestaltning kan val av klädsel ha stor betydelse för upplevelsen av 

konserten. Synintrycket påverkar de övriga sinnena. 

• Att använda scenisk gestaltning handlar i slutändan om dialog och kommunikation; 

om musiken, med musiker och med publik. 

• För att framföra och kommunicera musik är det av avgörande betydelse att 

förutsättningar finns för den individuella musikupplevelsen. Den är ett resultat av det 

kollektiva skapandet. 

 

 

 

 

 

 



 20 

5 Diskussion 

I årtusenden har musik använts som ett verktyg för att kommunicera och uttrycka sig. 

Tillgängligheten av musik har eskalerat och samhället kryllar av konserter med olika 

ensembler, orkestrar, genrer, stämningar och platser. På Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

sätts det årligen upp över 300 konserter vilket innebär en stor mängd publik. Det finns olika 

anledningar till att de befinner sig på konserten och deras förkunskaper om musik varierar. 

För att kunna ta till sig det som framförs identifierade jag ett behov av att göra konserten 

spännande och intressant. Publiken ville ha en upplevelse och show, något utöver det vanliga. 

I mitt självständiga arbete undersökte jag hur scenisk gestaltning och musikkommunikation 

kunde användas för att bidra till en sådan upplevelse. 

Utifrån detta påbörjades min studie huruvida jag, på min examenskonsert, kunde 

kommunicera musiken jag spelade, till alla i publiken. Med en bakgrund som inte grundar sig 

i klassisk musik, visste jag att publiken skulle bestå av människor som inte har lika självklar 

koppling till hög akademisk utbildning i musik. För mig har det alltid varit naturligt att gå 

utanför boxen, expandera mitt område och utöka färgerna på min palett. Under min utbildning 

på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har jag haft lektioner i musikkommunikation och de 

gjorde mig nyfiken på hur jag kunde använda musikkommunikation tillsammans med scenisk 

gestaltning för att göra min konsert mer intressant för alla. 

Inledningsvis konstateras att begreppet gestaltning betyder ”att ge form åt”. I min analys av 

scenisk gestaltning som begrepp och hur det kan användas har betydelsen av ordet gestaltning 

varit avgörande för min definition. I Svenska Akademins ordlista finns nämligen ingen 

bestämd definition av begreppet scenisk gestaltning. Min definition, som formats under denna 

studie, är ”att ge form åt ett sceniskt uttryck”. I min värld kan det handla om allt från val av 

klädsel till musikalisk tolkning. Det handlar om att medvetandegöra och skapa förutsättningar 

för publiken att ta emot konsten jag praktiserar.  

Alla normer och ideal som finns om huruvida klassisk musik ska framföras är på ett sätt bra. 

Det ger ramar och struktur för den ovana lyssnaren och får en van lyssnare att känna sig 

hemma. Dock kan dessa normer hindra utövaren att uppnå sin fulla potential. En norm som är 

utbredd inom klassisk musik är t.ex. utantillspel. Det är vedertaget att en pianist spelar 

solorepertoar utan noter. Det krävs inte bara en nästintill perfekt teknik och excellens på 
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instrumentet utan dessutom att musikern ska memorera långa verk. För vissa kan detta verka 

enkelt, medan det för andra är ett otroligt hinder. Ska en pianist i det fallet anpassa sig efter 

normen eller kan musiken spelas lika högkvalitativt med noter? 

Jag menar att musiken inte kan begränsas till noter på ett papper. Musik är något mer, som på 

ett sätt inte går att förstå och drabbar oss på olika sätt oavsett vi vill eller inte. För mig blir då 

anledningen till att anamma en sådan norm diffus och gav mig ytterligare intresse i 

utforskandet i betydelsen av scenisk gestaltning. Om musik är något som drabbar oss utan vår 

förståelse för den, varför kan en liten sak som ett notställ eller noter hindra den upplevelsen? 

Anledningen till det är svårdefinierad. Vissa menar att det musikaliska uttrycket blir bättre 

utan noter, medan andra menar att notställ och dylikt förstör det visuella intrycket och därmed 

sänker den musikaliska kvaliteten. För mig har det aldrig stört att en musiker har notställ eller 

noter. Det har snarare givit mig ett lugn. Musikern har något att förhålla sig till, utan att på det 

sättet begränsa sina möjligheter till musikaliskt uttryck. Istället handlar det om, för mig, hur 

musikern beträder scenen och vilket intryck personen ger innan, under och efter framförandet. 

Vid ett tillfälle i musikkommunikationskursen fick vi öva på att presentera ett musikverk och 

sedan spela inledningen på verket. Det fick mig att inse vad som är mest centralt för mig, när 

jag besöker en konsert. Min slutsats av det blev att det är otroligt viktigt för mig hur 

musikerna kommer in på scenen och hur de presenterar programmet. Är de förberedda och 

medvetna om hur de för sig på scenen får jag ett lugn och tar åt mig musiken mycket bättre. 

En konsert som slog mig med häpnad och som verkligen gjort intryck hos mig är en konsert 

som genomfördes under vår musikkommunikationskurs. Det var några klasskamrater till mig 

som ifrågasatte musiken de spelade och dess byggstenar. Under konserten fick lyssnaren följa 

med i musikernas dialog med varandra och hur ett fotstamp blev en puls och stråkrörelser en 

rytm. Med detta i bakhuvudet påbörjade jag arbetet inför min konsert. Hur kunde jag få 

publiken att slås av samma häpnad och ta med sig något från min konsert? 

Min studie påbörjades med en analys av ett av de stycken jag tänkt spela på konserten. Att 

analysera musiken är en central del i att kunna förstå och sätta sig in i musiken, men också ett 

redskap för framställandet av musiken. Theme and Variations for Flute and String Quartet 

skrevs av Amy Beach år 1916 efter att en flöjtist i The Chamber Music Society of San 

Francisco ifrågasatte varför hon aldrig skrev något för flöjt. Stycket är kontrasterande och har 
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6 olika variationer som spelas i följd efter varandra. Temat spelas allra först av enbart 

kvartetten och flöjtisten får sedan blomma ut i en kadens i variation 1, innan resan vidare 

genom variationerna påbörjas. Formen är fin i sig, och öppnar upp för att eventuellt dela upp 

variationerna så lyssnaren kan guidas genom hela verket. Dessutom fanns möjligheten att 

kontrastera konserten i takt med styckets utveckling. Det blev ett utforskande och nyfiket sätt 

att tolka musiken. 

Tack vare min djupdykning i Amy Beachs liv kunde jag få en inblick i hur det var att vara 

kvinnlig kompositör under sent 1800-tal. Som tur är hade Beach det förvånansvärt gott ställt 

och en man som uppmuntrade hennes arbete. Något som slog mig var hur musikalisk hon var 

och vilken otrolig förmåga hon hade att få ner detta på papper. Eftersom hon levde under 

romantikens tidsepok var musiken individualistisk och dramatisk. Dessutom kom industriella 

revolutionen och människan längtade bakåt och fascinerades utav tidigare epoker. Detta kom 

troligtvis att spela stor roll för Beach även fast det är svårt att se vilken roll det spelade för 

hennes musikaliska karriär. 

När repetitionsarbetet förbereddes förde jag dialog med Rolf Christianson som är lärare i 

musikkommunikation på KMH. Han poängterade vikten av att resultatet ska komma så sent 

som möjligt, det lämnar utrymme för detaljarbete och känslan av att det vi skapar på scenen är 

något som sker i stunden, vilket också är något eftersträvansvärt. Förutsättningen för att 

repetitionsarbetet skulle lyckas var att musikerna var förberedda rent tekniskt men att de 

också hade ett öppet sinne. En metod jag tänkt använda vid repetitionerna var improvisation 

över ackorden i t.ex. Amy Beachs stycke. Det kändes viktigt att få ensemblen att känna 

gemenskap och trygghet så att vi kunde förverkliga idéer och tankar tillsammans. Tyvärr kom 

Covid-19 och jag kunde aldrig påbörja mitt repetitionsarbete och dessutom hann jag inte 

skriva klart mitt manus. 

Något som skulle komma bli ett mycket användbart redskap i förberedandet av min konsert 

var det manus som aldrig färdigställdes. Tack vare det påbörjade manuset kunde jag sortera 

tankar och innehåll, samtidigt som det fungerade som hjälp för ensemblen i och med att de 

fick direkt insyn i föreställningen eftersom ensemblen fick medverka i framtagandet av 

manuset. Utmaningen för mig var att inte korrekturläsa meningen samtidigt som jag skrev 

den. Det begränsade min fantasi och gjorde det svårare att få substans. Efter ett tag fanns det 

åtminstone några ramar för den konsert jag så länge sett fram emot.  
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Min konsert, eller föreställning, som jag valt att kalla det, skulle komma handla om min 

bakgrund och var jag är nu. Det skulle finnas ett bildspel och viss dialog mellan musikerna på 

scenen, mig inkluderat. Tanken var att musiken skulle få symbolisera olika händelser, temat 

spelas utan flöjt och inleder hela konserten, i mörker. Jag skulle sedan beträda scenen i en 

mycket oväntad klädsel, dels för att lätta på den spänning som kan ligga som ett täcke i en 

konsertsal, dels för att bjuda på mig själv. Där skulle min resa börja och variationerna skulle 

ta lyssnaren igenom en rad händelser som påverkat mitt liv i riktning mot där jag är idag. 

Framme vid sista temat är jag på musikhögskolan och det blir därefter en paus i konserten. 

Efter pausen skulle mitt andra stycke Louise Farrenc Trio for Flute, Cello and Piano op. 80 

framföras i sin helhet. Utöver det fanns det ett extranummer förberett. Det kändes som ett bra 

format på min konsert, men vad skulle jag göra utöver det?  

Eftersom val av klädsel sitter så djupt rotat i normer, funderade jag mycket på vilka slags 

kläder jag ville ha på min examensföreställning. Normen om svart konsertklädsel existerar 

delvis på grund av dess diskretion och utelämnar möjligheten till personlig prägel och stil. 

Efter konsertanalyser och sammanställning av de intervjuer jag hade, konstaterade jag att 

synintrycket har en avgörande roll vid musiklyssning, men på vilket sätt? Det går inte att 

besvara den frågan utan att göra en vetenskaplig studie och undersöka hur perceptionen av 

musik påverkas av olika faktorer, men för att bidra till min diskussion gör jag ett försök.  

Att lyssna på musik, är på något sätt att utsätta sig själv för känslor som vi annars kanske inte 

hade mött. Vi lyssnar, begrundar och diggar. Musik i bilen – på väg till jobbet. Musik när 

sorgen har drabbat oss som mest. Vi känner igen musik från olika sammanhang och lyssnar 

medvetet på viss musik för att föra oss till en viss plats emotionellt. För mig är det att blotta 

sig själv, att göra sig själv sårbar. När vi besöker en konsert, och ska lyssna på någon som ska 

framföra samma musik live, finns inte bara musiken och våra egna känslor. Helt plötsligt 

sitter en hel orkester framför oss, med väldigt många musiker och väldigt många hjärtan som 

dessutom blottar sig själva med att framföra musiken.  

Det är trots allt en väldigt stor del av livet som musiker, att på många sätt blotta sig själv och 

på det sättet blotta sitt musikerskap. I ett livesammanhang där musikern ska förmedla samma 

känsla som en person får av den inspelade musiken kan därmed klädseln göra det svårare för 

personen att komma till det tillståndet. En svart, intetsägande klädsel blir då ett enkelt redskap 

för att hjälpa lyssnaren ta till sig musiken. Men det kan också finnas kläder som förstärker 
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musiken som spelas och i det fallet handlar det inte om distraktion utan snarare om 

implementering.  

Samtidigt är det något magiskt med en livekonsert. Det är något magiskt med att tiden 

stannar, publik och musiker får mötas i ett rum och drabbas tillsammans. Det går inte att sätta 

ord på den kraft musik skapar, ger och tar. En konsertupplevelse är något väldigt intimt och 

något vi måste bevara. Människan är sökande till sin natur och söker gärna mening med livet 

och sin person. Musik kan hjälpa oss att hitta vägar och skapa ett tryggt rum för vår innersta 

utveckling. 

Nu utgår jag från mina tankar och formulerar detta som det barn av tiden jag är. Jag är väl 

medveten om att musik från början inte fanns inspelad men jag vill tro att den drabbade oss på 

samma sätt. Tidigt spelade musik en viktig roll för högkulturen och fyllde en funktion i den 

religiösa kulten vilket innebar att människor blev drabbade av musik i samband med sitt 

trosutövande. Något som är extremt betydelsefullt och utelämnande. Min analys av min egen 

analys landar därför i att synintryckets påverkan av musikupplevelsen existerar, och är i vissa 

fall problematisk. Vi kan åtminstone påverka musikupplevelsen med hjälp av klädseln och då 

handlar det om att medvetandegöra valet. 

På min examenskonsert hade jag en önskan om att lätta upp stämningen och bryta mot 

normen med svart konsertklädsel. Samtidigt ville jag att lyssnaren skulle få uppleva en hög 

konstnärlig kvalitet på musiken. Min strategi för att göra det på ett bra sätt var att utgå från 

orsaken till att jag ville frångå dessa normer. 

Efter tre år på ett kandidatprogram ska jag spela examenskonsert. Det är i teorin den sista 

konserten jag kommer genomföra efter tre år på musikhögskola. För mig är det självklart att 

den konserten ska spegla min person så mycket som möjligt. Den person jag var, den person 

jag är och den person jag blev tack vare KMH. Min personlighet är långt ifrån svart, den är 

färgstark och nyanserad. Min konsertklädsel blev därmed inte svart och det fanns utrymme för 

mina medmusiker att ha färgade kläder också.  

Att ta det valet kändes skönt och i och med det hoppades jag att det kunde bidra till en mer 

avslappnad publik eftersom jag har på mig något jag trivs i och känner mig bekväm i. Att jag 

sedan skulle ta det ett steg längre och ha en oväntad klädsel inledningsvis, valde jag för att 
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publiken skulle få uppleva det oväntade. Det som skapar frågetecken och chock, men som 

sedan ger ett rofyllt skratt i takt med att lyssnaren förstår innebörden av det.  

Vidare har denna studie fått mig att inse att det i slutändan handlar om dialog och 

kommunikation. Jag kommunicerar om musiken, med mina medmusiker, mig själv och med 

publiken. Det behöver inte handla om muntlig dialog utan kan vara att jag älskar det jag gör 

på scenen och kan förmedla det till någon i publiken. Det handlar om att fråga sig själv varför 

och sedan säga för att till lyssnaren. För mig är det att utöva scenisk gestaltning och 

musikkommunikation.  

Tack vare mina intervjuer fick jag ytterligare inblick i begreppen och jag fick möjlighet att 

problematisera det ytterligare. Jag hade tur som fick diskutera musik i sin mest flyktiga form 

med två helt fantastiska människor. Wessman och Nevrin hade på ett sätt snarlika 

uppfattningar om vad scenisk gestaltning är och hur det kan användas men skiljde sig på vissa 

plan, vilket för mig var det mest intressanta. Efter att ha intervjuat de båda och lyssnat och läst 

intervjuerna i efterhand slår det mig att vara musiker är inte att bara spela ett instrument, det 

handlar om att uttrycka något som inte går att beskriva med ord på ett sätt som gör att någon 

kan lyssna utan att höra. Det finns i våra hjärtan och vi kommer aldrig att kunna förstå när, 

var och hur musiken drabbar oss.  

I min intervju med Wessman blev det tydligt att kontakt var viktigt, något som också Nevrin 

senare poängterande. Jag upplever att, på samma sätt som det är viktigt att ha ögonkontakt när 

en konversation förs, är det viktigt att den som ska hålla en föreläsning etablerar kontakt med 

sin klass. När jag kan ta kontakt med publiken från den stund jag beträder scenen har jag 

hjälpt lyssnaren att etablera ett förtroende. Det kan sedan leda till att mötet och den relation 

jag skapar med publiken kan få tiden att stanna och det trygga rummet blir en naturlig del av 

konserten. Då tillåts musikern att vara mänsklig, spela fel och låta det vara imperfekt. Det är 

något som både Nevrin och Wessman belyser, betydelsen av mental närvaro från musikern för 

att kunna ge publiken förutsättning att lyssna. Jag måste vilja vara på scenen och göra det jag 

gör för att jag älskar det. 

Något jag upplevde skiljde informanterna åt var när det kom till klädsel. Jag fick känslan av 

att Nevrin, som kommer mer från en improvisatorisk bakgrund hade en öppnare inställning 

gentemot klädval, kontra Wessman som tyckte att viss klädsel var att föredra, vilket jag inte 



 26 

lägger någon större värdering i, utan bara konstaterar min uppfattning. Wessman nämnde att 

hon gärna hade haft designers åt orkestrarna som kunde göra olika uppsättningar kläder, i 

färgskalor som matchade varandra, så att musikern själv fick välja för dagen men orkestern 

blev ändå enhetlig. Vilket jag tycker är en väldigt bra idé och något som jag tänkte anamma 

för min konsert. Musikerna kunde få välja kläder själva, men med viss färgkod. 

När Wessman pratar om att få unga att gå på klassiska konserter, pratar Nevrin 

konsertinnehåll. Innan intervjuerna hade jag en föreställning om att riktade konserter skulle ge 

en bredare publik. Efter mitt samtal med Nevrin, var jag inte lika säker. Det känns logiskt att 

fokusera på ett spännande konsertinnehåll snarare än att rikta konserter mot en specifik 

målgrupp eftersom det i sig blir exkluderande. Sen är jag osäker på om filmmusikkonserter en 

gång om året gör att yngre vill gå på klassiska konserter, men att blanda och tänka nytt är 

framgångsfaktorer för mig. 

Här landar diskussionen återigen i varför. Varför vi vill nå en annan publik än den vi har 

idag? Dagens publik är van vid nya artister som kommer och går. En månad är en artist inne 

och nästa månad är en annan inne. Dessutom är det festivaler med mat och dryck blandat med 

olika artister. Förhoppningsvis kan ett arbete med att förnya konserthusrepertoaren kanske 

leda till att vi har en ung publik i framtiden, om det är det vi vill. Det finns redan nu exempel 

på orkestrar som spelar dansmusik på utomhuskonserter med stående publik och möjligtvis 

blir det fler sådana i framtiden.  

För mig var det ett uppvaknande att se några klipp av Stegreif Orchester när de spelade 

Brahms. På 10 minuter hade de improviserat sång, spelat utdrag ur en Brahmssymfoni, jazzat, 

solat, lekt med ljud och bytt plats i rummet flertalet gånger. Det var hela tiden något nytt som 

hände och det fångade mig som lyssnare och fick mig att undra vad som kom härnäst. Jag 

hoppas att någon tar ett sådant initiativ i Sverige. Vi har redan Skallsjö Sommarorkester, som 

är en ung stråkorkester som beskriver sig själva som ”världens o-mossigaste orkester”, men 

en ny ungdomssymfoniorkester som tänker utanför boxen och förnyar konsertformen, saknar 

jag.  

Återigen hamnar jag i en situation där frågan ”vad är musik?” ställs på sin spets. Vi i den 

klassiska världen har en lång tradition att bevara klassisk musik precis som den är. Vi måste 

argumentera för existensen av den musik vi håller på med samtidigt som det är så självklart 
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att den existerar. Varför ska den förnyas? Ur mitt perspektiv som ung framtida musiker ser jag 

att samhället behöver nytänkande. Förmodligen är traditionen så urbota stark att den kommer 

att leva kvar ändå, så att göra en ny tolkning av ett verk eller experimentera med dess form 

kan ge oss en oväntad upplevelse. Kanske den oväntade upplevelsen som ger oss nya 

perspektiv på musik.  

En sådan konsert som Pippi Långstrump i Berwaldhallen är helt fantastisk i sin form och 

innehåll. Den var underhållande även för mig, trots att den var riktad mot barn. Tänk om vi 

applicerade samma form på en vuxenkonsert. Det finns så mycket saker i samhället som 

nästan alla kan relatera till som kan ligga till grund för massvis konserter. Bara en sådan sak 

som den konsert jag tidigare nämnde med ett fotstamp som blev en puls. Redan där har den 

klassiska musikutövaren bjudit in den oerfarne lyssnaren till ökad förståelse om musiken. I en 

framtid tror jag att de tvärkonstnärliga projekten kommer blomstra och konsten kommer alltid 

att stå i centrum. 

För att återgå till inledningen av denna diskussion kan jag konstatera att det krävs ett 

kollektivt skapande för att skapa förutsättningar för den individuella musikupplevelsen och 

det är något som för mig är min viktigaste slutsats. När jag spelar konsert räcker det med att 

en i publiken har fått ut något av min konst. Men för att de ska kunna göra det måste jag ge 

dem förutsättningarna att uppleva den musikupplevelsen och känna att det är deras 

individuella upplevelse som ingen kan ta ifrån dem. Det är det som händer när jag och mina 

medmusiker skapar något i stunden och spelar från hjärtat. Det är när resultatet av 

repetitionsarbetet kan skapa trygghet på scenen och skapa ett rum där alla existerar på lika 

villkor.  

Syftet med detta arbete var att utöka mina möjligheter som musiker att berika en 

konsertpubliks upplevelse. Dessutom ställde jag tre frågor som handlade om hur jag kunde bli 

medveten om performativa aspekter i mitt musicerande, på vilket sätt jag kunde förhöja en 

konsertupplevelse och hur jag kunde använda scenisk gestaltning och musikkommunikation 

på min examenskonsert. Tyvärr kom Covid-19 och ställde till det, vilket betyder att det är 

omöjligt för mig att utvärdera konserten. Däremot har jag besvarat de frågor jag ställde och 

svaret är att det handlar om medvetenhet. I all litteratur jag läst, alla intervjuer, de konserter 

jag sett så är medvetandegörandet återkommande överallt. Det finns oändligt med sätt att 
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genomföra en konsert på, men är det du gör, något du gör medvetet har du kommit en bra bit 

på vägen.  

Scenisk gestaltning för mig betyder ”att ge form åt ett sceniskt uttryck”, men vad betyder det 

för samhället och musiken? Det är en fråga vi kan besvara först i en framtid, där nyskapande 

och nya former av konserter är en naturlig del av samhället. Möjligtvis har gränser suddats ut 

och konsten nått en ny plattform. Jag kommer att ta med mig denna studie och inkorporera de 

tankar som sått ett frö i och med den och försöka fortsätta ifrågasätta och medvetandegöra oss 

som musiker. 
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6 Bilaga 1 

6.1 Intervjufrågor 

 

1. Vad betyder scenisk gestaltning och vad förknippar du det med? 

2. Använder du dig utav scenisk gestaltning när du framför/och/eller spelar musik? 

(Hänsyn till bakgrund osv) 

3. Vad är viktigt för dig när du tittar/lyssnar på en konsert? 

4. Vad gör du för att nå en bredare publik? Varför vill vi nå en bredare publik? 

5. Spelar det någon roll om en publik är oerfaren eller erfaren? Talar musiken på samma 

sätt till alla? 

6. Tror du att ett framförande av en symfoni i ett konserthus ser likadant ut om 20 år som 

det gör idag? Vad kommer att förändras? 
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7 Bilaga 2 

7.1 Motivkatalog 

 

Notexempel 3. Inledande tema i violin. 

 

Notexempel 4. 

 

Notexempel 5. 

 

Notexempel 6. 

 

Notexempel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


