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FÖRORD

Tack till mina informanter som så generöst delat med sig av tankar och erfarenheter.

Tack till min handledare Per-Henrik Holgersson, du inspirerade mig att tro att detta
ämne var möjligt att ta sig an.

Tack till min pappa Gert Svensson för all hjälp med läsning och feedback av mina texter
genom åren.

Tack till Martina Jordan för läsning och värdefulla kommentarer.

Och tack Erik för hjortronlikören!

Sökord: Musik, känsla, känslor, reella känsloupplevelser, emotiva kvaliteter, uttryck,
beröra, folkmusiker, folkmusik
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INLEDNING

I detta inledande kapitel får ni ta del av bakgrunden till mitt ämnesval och jag
presenterar mitt syfte och mina frågeställningar. I literaturavnittet går jag djupare in på
ämnet musik och känslor och presenterar min problemställning. Metoddelen beskriver
hur min intervjustudie har gått till och hur jag valt ut mina informanter. Mitt resultat
presenteras i fyra olika ämnesområden, där varje informant finns representerad i varje
område. I diskussionen behåller jag samma ämnesområden och ställer informanternas
tankar i relation till den litteratur jag tagit del av. I ett efterord får ni ta del av min tankar
om vad arbetet har gett mig som utövande musiker.

1.1 ÄMNESOMRÅDET

När jag är lite nedstämd och sätter på en CD-skiva med musik kan det hända att jag
efter en stund plötsligt är strålande glad. När jag lyssnar på en konsert och egentligen är
på gott humör kan musiken få mig att börja gråta. Jag är förundrad över att musik kan få
mig att känna och jag undrar varför den kan det.

Att musik framkallar olika känslor hos oss människor är välkänt bland många och också
bekräftat inom musikforskning och musikpsykologisk forskning. Undersökningar har
gjorts om vilka musikaliska element som framkallar vilka känslor. Jag vill i detta arbete
flytta fokus till musikerns möjligheter i sammanhanget.

Jag är själv musiker och jag funderar mycket på hur jag ska göra med känslorna när jag
spelar. Att spela med känsla heter det. Vad innebär det? Ska jag visa mina egna känslor
med mitt kroppsspråk, eller kan jag bara känna dem och få dem att vävas in i musiken
på något sätt? Kommer de att nå lyssnaren då? Det verkar inte vara så enkelt. Ibland när
jag själv tycker att jag spelat helt fantastiskt bra och känslofyllt på en konsert och väntar
mig stora reaktioner så är min publik inte alls lika berörd som jag. Vid andra tillfällen
då jag själv inte varit imponerad har lyssnare lovordat mitt uttryck. Det verkar alltså inte
helt självklart att min publik blir berörd när jag själv blir det. Som lyssnare kan jag
också ibland bli störd i min upplevelse om en musiker visar för mycket känslor.

Mitt ämnesområde är alltså musik och känsloupplevelser. Musiken kallas ofta för
känslornas språk, många upplever att musik ger dem känslor som är svåra att beskriva i
ord. Jag vill ta reda på mer om hur det kan komma sig att musik kan väcka känslor. Jag
undrar hur det egentligen går till. Jag är särskilt nyfiken på hur musikern kan påverka
publikens upplevelser, och jag undrar hur olika musiker ser på möjligheten att förmedla
känslor via musik.

1.2 SYFTE

Syftet med denna uppsats är att undersöka tre folkmusikers syn på sambanden mellan
musik och känslor. Jag har valt att genomföra undersökningen utifrån följande fyra
frågeställningar: Är musiken känslornas språk? Vad innebär det att spela med känsla?
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Hur ser dessa musiker på möjligheten att förmedla känslor med sin musik? Hur gör de
rent konkret för att beröra sin publik?
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

I detta kapitel går jag igenom litteratur och tidigare forskning inom ämnet musik och
känslor. Detta leder fram till min problemställning.

2.1 MUSIK

Har musik alltid varit viktigt för människan? Är den rent av en biologisk funktion?
Valkare (2006) för ett längre resonemang om detta där han citerar Pinker (1997) som
bestämt hävdar att musik inte har någon biologisk uppgift, och då alltså bara är en
biprodukt av andra biologiska funktioner.

Vad gäller biologisk orsak och effekt så är musiken oduglig. Den visar inga
tecken på att ha skapats för att vi ska uppnå mål som ett långt liv, barnbarn,
eller god uppfattning om eller goda förutsägelser om världen. Till skillnad
från språket, synsinnet, social förmåga och fysikalisk insikt skulle musik
kunna försvinna från vår art utan att resten av vår livsstil synbart förändrades
(Valkare 2006, s 16).

Pinker menar att musiken skulle kunna försvinna ifrån världen utan att människans
livsstil skulle behöva förändras. Han menar att den inte har någon roll i viktiga
sammanhang, som t.ex. att ge oss ett långt liv eller en god uppfattning om världen.

Valkare beskriver vidare olika funktioner som musiken har för människan. Allt från
dess centrala roll i nästan all religionsutövning till att den fungerar för att överföra
kärlek till våra nyfödda barn genom vaggvisor. Han presenterar vidare teorier om hur
det skulle ha kunnat gå till om människan en gång hade upptäckt (lyssnat på fåglar och
andra ljud i naturen) eller uppfunnit musiken. Men dessa teorier bygger på att det skulle
ha funnits människor som inte hade någon musikalisk förmåga, och Valkare finner till
slut detta helt orimligt.

Den omusiska människan har aldrig existerat. Hon är en absurditet. Vi kan
alltså avfärda biproduktshypotesen och utgå från att musikalisk förmåga är
en artegen, biologisk, funktionell mänsklig egenskap, ett beteende som har
varit med oss från början (Valkare 2006, s.20).

Valkares slutsats blir alltså att så länge det har funnits människor så har de också haft
tillgång till musikalisk förmåga. Musik är en biologisk, nedärvd funktion.

2.2 KÄNSLOR

I vår moderna tid kan tyckas att känslor bara gör livet komplicerat, men historiskt sett
har känslorna haft avgörande betydelse för människans överlevnad. (Fagius 2001, s
108). Känslor uppkommer ofta som omedelbara reaktioner på yttre händelser och leder
till en omedveten reaktion. Ilska, kamplust och rädsla har därför varit livsavgörande
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känslor. Även kärlek och omtanke är känslor som är avgörande för människans
fortlevnad, och det än idag.

Den emotionella funktionen är tidigare utvecklad än den mentala och kognitiva
funktionen, både hos människan som art och hos varje individ. Vår emotionella
rektionsförmåga är också snabbare än mentala och kognitiva rektioner. Fagius hävdar
att det är därför vi har svårt att intellektuellt styra och tygla våra känslor.

Centrum för känslolivet i hjärnan utgörs av det limbiska systemet, som är en
utvecklingsmässigt äldre del av hjärnan och därför har stora likheter med ganska
primitiva djurs hjärnor. Det limbiska systemet består av olika delar som har mycket
komplexa förbindelser sinsemellan och med den övriga hjärnan. Det tar emot och
behandlar impulser från alla sinnen och styr därmed vårt impulsiva beteende (Fagius
2001, s. 110).

Enligt Gabrielsson (2006) finns forskning och teorier inom emotionspsykologin som
listar ett antal så kallade ”basic emotions”, grundläggande, elementära känslolägen.
Dessa anses grundläggande för vår förmåga att anpassa oss till andra människor och de
uppträder och definieras på liknande sätt av människor i alla kulturer. Hur många
känslor som faktiskt är basic emotions råder det delade meningar om, men de fyra som
alltid finns med är glädje, sorg, rädsla och ilska/vrede (Gabrielsson 2006, s. 28).

2.3 MUSIK OCH KÄNSLOR

Vad är det då hos musiken som gör att den alltid haft en central funktion för
människan? Fagius menar att musikens emotionella kraft, förmågan att väcka känslor är
just det som gör musiken viktig för oss människor.

Att musik väcker känslor är ett väletablerat faktum, och det finns goda skäl
att tro, att musikens emotionella sprängkraft är grundorsaken till dess
utbredning och betydelse för människan (Fagius 2001, s. 106).

”Musiken är känslans språk”. ”Musiken tar vid där orden inte längre räcker till”. Detta
är ett par välkända påståenden som nämns av Gabrielsson (1997, s. 6). Han menar att
man bör skilja noga på musikens förmåga att uttrycka känslor och dess förmåga att
väcka känslor. ”Vi kan till exempel höra en sorgemarsch och inse att den är avsedd att
uttrycka sorg- men det behöver inte betyda att vi känner oss sorgsna själva”
(Gabrielsson 1997, s. 6). Musiken kan också väcka känslor hos oss, vi kan känna oss
sorgsna, glada, rädda osv. när vi hör en viss musik. Gabrielsson beskriver det som två
motpoler med en rad mellanliggande lägen. ”Jag kan t.ex. identifiera ett visst
känslomässigt uttryck i musiken som jag hör och också känna mig lite känslomässigt
påverkad” (Gabrielsson 1997, s. 6).

Känslor är per definition subjektiva, och låter sig inte mätas. Ett sätt att gå tillväga för
att som forskare ändå kunna studera känslomässiga rektioner blir därför att be
försökspersonerna att beskriva i ord vad upplevelsen innehåller för känslor (Fagius
2001, s.108).

Trots omvägen via ord uppnås ofta en ganska god överrensstämmelse när olika
bedömare ska beskriva sina känslor av en viss musik. I alla fall när det gäller så kallade
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”basic emotions”, menar Fagius och hänvisar till två olika undersökningar i Italien och
Holland. Deltagare i olika åldrar fick koppla ihop fyra olika inspelade musikexempel
med de fyra känslolägena glädje, sorg, vrede/ilska och rädsla. Resultatet visade god
samstämmighet hos både barn och vuxna, och hos de vuxna heller ingen skillnad vare
sig på grund av kön eller på grund av musikalisk utbildningsnivå. Man kunde också dra
slutsatsen att känslorna uppkom direkt av musiken. Det rörde sig alltså inte om att
personerna hade lärt sig att viss sorts musik hör samman med en viss känsla (Fagius
2001, s. 109).

Men finns det inget sätt att mäta när olika känslor uppkommer i hjärnan? Det limbiska
systemet, känslocentret i hjärnan, har täta förbindelser med det autonoma nervsystemet
som styr omedvetna kroppsfunktioner som till exempel blodtryck, puls, andhämtning
och svettning. Dessa kroppsfunktioner påverkas påtagligt när vi blir känslomässigt
engagerade. Genom att mäta dessa kan man få information om känslorna, även om
känslorna i sig inte går att mäta (Fagius 2001). Fagius berättar om flera olika
undersökningar som visar på samband mellan autonoma reaktioner och musikutövande
eller musiklyssning.

Fagius presenterar en studie där psykologen Carol Krumhansl vid Cornell University
drar slutsatsen att de autonoma reaktionerna vid musiklyssning är specifika för olika
känslor. Hon använde utdrag från sex olika musikverk, två skulle mana fram känslan av
vemod, två känslan av rädsla och två känslan av lycka. En testgrupp på fyrtio studenter
bekräftade tämligen samstämmigt att musiken gav upphov till de känslostämningar som
avsågs. Därefter fick ytterligare fyrtio studenter lyssna till musikexemplen medan man
mätte bland annat hjärtfrekvens, blodtryck, svettning och andning. Resultatet blev att
vissa specifika reaktioner kopplades till de olika känslolägena. Den vemodiga musiken
gav störst utslag i fråga om långsammare hjärtfrekvens, högre blodtryck och ökad
svettning i händerna medan musiken som symboliserade rädsla gav minskat blodflöde
och snabbare andning. Musiken som symboliserade lycka gjorde andningen snabbare
och ytligare (Fagius 2001, s.115).

Krumhansls viktigaste slutsats är, enligt Fagius, att musik ger upphov till faktiska
känsloreaktioner hos lyssnaren. Det rör sig alltså inte om en i musiken inbyggd känsla
som tolkas av lyssnaren.

Fagius drar slutsatsen att musikens känslomässiga innehåll uppfattas tämligen lika av
olika människor, oavsett ålder och musikalisk skolning. Den intellektuella och estetiska
bedömningen av musik tycks öka i samband med musikutbildning, medan den
emotionella bedömningen är intuitiv och saknar samband med skolning

2.4 MUSIKERN, MUSIK OCH KÄNSLOR

Musik ger alltså känsloupplevelser hos de människor som kommer i kontakt med den.
Men hur kan musikern påverka den upplevelse publiken får?

Bengtsson (1973) för ett utförligt resonemang om vad kompositören, musikern och
lyssnaren spelar för roller i sammanhanget musik och känslor. Han menar att musik kan
ge upphov till starka känslor som glädje, obehag, ilska, nedstämdhet osv. Han kallar
detta reella känslo- och stämningsupplevelser.
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Bengtsson inför också begreppet emotiva kvaliteter. Han förklarar att varje musikalisk
fras har inte bara sin bestämda struktur utan också sin bestämda emotiva kvalitet, d.v.s.
sin egen karaktär och uttryck. Emotiva kvaliteter kan väcka reella känsloupplevelser,
men vi kan också uppfatta musikens emotiva kvaliteter utan att få reella
känsloupplevelser (Bengtsson 1973, s. 306).

Bengtssons resonemang utgår från västerländsk konstmusik, och han tar för givet att
musiken har en kompositör och en annan exekutör, en musiker som framför musiken.
En kompositör kan ha olika avsikter menar Bengtsson (1973, s.306). Denne vill:

1) uttrycka sina egna reella känsloupplevelser genom musiken.

2) gestalta musikens emotiva kvaliteter

3) få lyssnaren att uppleva musikens emotiva kvaliteter

4) väcka reella känsloupplevelser hos lyssnaren.

För att uppnå de olika syftena 3) och 4) så kan de båda vägarna 1) och 2) användas.

Om en kompositör vill förmedla sin egen reella känsloupplevelse genom musik så
måste han eller hon först ”översätta” sin känsla till en emotiv kvalitet i musiken. Sedan
kan musiken i sin tur väcka en reell känsloupplevelse hos lyssnaren, därmed inte sagt att
det är samma känsla som väcks hos lyssnaren (Bengtsson 1973). Det är förmodligen
omöjligt att direkt överföra exakt samma känsla från en människa till en annan med
hjälp av musik, men lyssnarens och kompositörens reella känsloupplevelser kan likna
varandra.

Musikern ses av Bengtsson som en mellanhand mellan kompositören och lyssnaren. Jag
tolkar det som att han anser att musikerns främsta uppgift är att förmedla musikens
emotiva kvalitet. Musikern kan välja att använda sina reella känslor för att gestalta
musikens emotiva kvalitet. Han kan också gestalta musikens emotiva kvaliteter med
hjälp av teknik, erfarenhet och ”fantasikänsla” utan att blanda in sina egna reella
känslor.

Bengtsson beskriver att det i vissa musiktraditioner värderas högt att som musiker leva
ut sina egna känslor. Musikens uppgift är då att bära musikerns reella känsloupplevelser
och skapa liknande känslor hos lyssnaren. I andra musiktraditioner är musikerns roll
snarare att gestalta emotiva kvaliteter utan att blanda in reella känslor. Bengtsson hävdar
att den västerländska konstmusiktraditionen hör till det senare alternativet och jag
märker att det färgar hans resonemang.

Ingår även moment av exekutörens reella känslor kan de vara till fördel eller
nackdel dels beroende på deras adekvans i förhållande till musikens emotiva
kvalitet, dels beroende på om de gynnar eller missgynnar inlevelsen och det
tekniska utförandet. I värsta fall möter lyssnaren musikens emotiva kvalitet
omfärgad, kanske förvanskad genom tillskott av exekutörens positiva och
negativa reella känsloupplevelser (Bengtsson 1973, s.307).

Bengtsson menar att om musikerns reella känslor inte är adekvata i förhållande till
musikens emotiva kvalitet kan de vara till nackdel och förvanska musikens emotiva
kvalitet.
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När musiken sedan når lyssnaren finns två alternativ på vad som händer. Antingen
väcker musikens emotiva kvaliteter reella känslor hos lyssnaren, eller så iakttar
lyssnaren och känner igen de emotiva kvaliteterna utan att själv få reella
känsloupplevelser (Bengtsson 1973).

Bengtsson menar att det oftast är det senare som sker vid psykologiska undersökningar
som bygger på experiment. Exempel på sådana är de jag beskrev i förra avsnittet där
försökspersonerna skulle koppla ihop ett musikstycke med en i förväg angiven känsla.

I en studie av Gabrielsson och Juslin (2003) visar man att en musikers ambition att
uttrycka en viss känsla stämmer väl överens med lyssnarens känslointryck. Några olika
musiker fick spela fyra olika melodier, varje melodi i sju olika versioner. De sju
versionerna skulle uttrycka dessa känslor: glädje, sorg, ilska, rädsla, ömsinthet,
högtidlighet och ”uttryckslöshet”. Alla dessa känslolägen kan anses vara elementära
känslolägen, de s.k. basic emotions. Lyssnarna fick sedan gradera varje melodi utifrån
de olika känslolägena, som alltså fanns angivna för både lyssnaren och musikerna. Man
fann stor samstämmighet i musikerns uttryck och lyssnarnas intryck, och forskarna har
sedan sammanställt de olika musikaliska kvaliteter som musikern använde för de olika
känslorna.

Uttryck för sorg är förknippade med långsamt tempo, moll, relativt låg
ljudstyrka, inslag av dissonans, lågt tonhöjdsläge, legato artikulation, mörk
klangfärg (snarare än ljus), jämförelsevis mer komplicerad musikalisk form.

Uttryck för ilska/vrede är förknippade med snabbt tempo, hög ljudstyrka,
inslag av dissonans, stacatto artikulation, hård/skarp klangfärg, mycket
snabba tonansatser/attacker och tonslut, relativt komplicerad musikalisk
form.

Uttryck för rädsla är förknippade med snabbt och/eller oregelbundet tempo,
låg ljudstyrka, stor variation i tempo, ljudstyrka, tonhöjdsläge och andra
variabler.

Uttryck för glädje är förknippade med snabbt tempo, dur, relativt hög
ljudstyrka, konsonans snarare än dissonans, högt tonhöjdsläge, luftig
artikulation, ljus klangfärg, snabba tonansatser, relativt okomplicerad
musikalisk form (Gabrielsson 2006, s. 28).

Om vi för samman dessa resultat med Bengtssons resonemang kan vi kanske se detta
som en förteckning av musikaliska egenskaper inom fyra olika emotiva kvaliteter. Vill
jag som musiker t.ex. uttrycka glädje gestaltar jag i min musik antagligen några av de
emotiva kvaliteterna för glädje, med eller utan kontakt med mina reella känslor. Detta
ger sedan mina lyssnare antingen egna reella känslor av glädje, eller så uppfattar de de
emotiva kvaliteterna som förknippas med glädje.

Fagius kommenterar Gabrielssons undersökning och menar att musikernas val av
musikaliska uttrycksmedel inte förvånar. De är intuitiva och motsvarar ganska väl de
ickemusikaliska uttryck vi använder för att i kroppsspråk och tal väcka samma känslor
hos våra medmänniskor (Fagius 2001, s. 110).
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Det första villkoret för att en musiker ska kunna förmedla något över huvud taget är att
hon behärskar sitt instrument skriver Bastian (1987). Han beskriver att han i ett möte
med klarinettisten Mustafa Kandirali upplevde att denne var klart medveten om hela
spektret av känslor och stämningar, och att han också kunde dem på sitt instrument.
Bastian beskriver hur Kandirali väldigt medvetet försätter sin publik i olika
känslostämningar. Bastian menar att det är en egen teknik att kunna känslorna på sitt
instrument. Han ifrågasätter dock i vilken mån man kan lära sig det (Bastian 1987, s.
64).

Bastian (1987) anser att allt arbete med teknik är förgäves om musikern inte utvecklar
sin inre föreställning om musiken. Om denna är outvecklad tvingas lyssnarna själva
dikta med och koncentrera sig våldsamt för att kunna tillgodogöra sig varje del av
musiken. Om musikerns inre förståelse däremot är tillräckligt djupgående och förmedlas
spontant förstår publiken omedelbart musiken.

Dirigenten Wilhelm Fürtwängler menar att det är självklart att för att publiken ska förstå
vad en föredragshållare säger så måste att han själv förstå meningen i det han ska
berätta. Samma sak borde gälla för musiker, menar Fürtwängler och hävdar att bara när
musiken överensstämmer med musikerns egen förståelse kan den få den rätta klangen.
Först när det som sjungs och spelas överensstämmer med egna känslor kan det förstås
av andra (Bastian 1987, s. 115).

Bastian skriver att om den inre förståelsen och upplevelsen finns hos musikern kan
publiken alltid känna det, om än det tar sig uttryck i nästan omärkliga, ofta omedvetna
nyanser. Han menar vidare att bara för att musikerna har en inre föreställning betyder
inte det att hon spelar identiskt med den. Det krävs att musikern inte bara spelar inifrån
på känsla utan också lär sig att lyssna efter om det han eller hon sänder ut
överrensstämmer med den inre bilden (Bastian 1987).

2.5 SAMMANFATTNING

Litteraturen säger att musik antagligen har funnits så länge som människan har funnits
och att den har en viktig roll inom flera olika områden i vårt samhälle och vårt beteende.
(Valkare 2006). Den säger vidare att känsloupplevelser är tätt sammankopplade med
musik som både kan uttrycka och väcka känslor (Gabrielsson 1997) och att vi kan skilja
på emotiva kvaliteter och reella känsloupplevelser (Bengtsson 1973).

Känslor är impulsiva och definieras som subjektiva, de går inte att mäta. Däremot kan
man mäta förekomsten av dem med hjälp av mätningar av de autonom reaktioner som
känslor är upphov till (Fagius 2001).

Musikpsykologisk forskning har visat på olika musikaliska kvaliteters samband med
olika elementära känslolägen, så kallade basic emotions. En musiker kan välja mellan
olika musikaliska uttryckssätt för att förmedla känslor som sorg, glädje, rädsla och ilska
(Gabrielsson 2006).

Detta är lite av vad litteratur och forskning säger om musik och känslor. Jag är
intresserad av hur musiker, som ju har en konkret och aktiv roll inom musik ser på
frågan.
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3. METOD

I detta kapitel beskrivs min metod. Jag beskriver också en modell för analys som jag
utformat utifrån Bengtssons resonemang.

3.1. INTERVJU

Mitt ämne är av filosofisk karaktär och rymmer inga korta enkla svar, därför fann jag
det lämpligt att göra en intervjustudie med ett litet antal djupintervjuer.

För att kunna få ut något intressant av detta stora ämne kände jag ett behov av att göra
ganska långa intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Jag var öppen för oväntade svar
och tillät mig att ställa följdfrågor.

Ambitionen var att göra tre intervjuer á 30 min vardera. Längden på intervjuerna
landade sedan på 35-50 min. Det blev ganska djupgående resonemang, och jag tog extra
tid till att försäkra mig om att jag förstod så mycket som möjligt av vad informanterna
menade. Jag hade en lång rad frågor med mig, men det visade sig vara svårt att följa
dem exakt. Jag ändrade också mina formuleringar utefter samanhanget i intervjun.

Efter genomförandet transkriberade jag alla data, som jag spelat in vid intervjutillfället.
Eftersom såväl ämnet som intervjuernas karaktär var så fri krävdes ett stort arbete för att
i efterhand strukturera upp den information jag fått in. Det var trots det tacksamt att ha
fått in mer information än jag i slutändan använde.

Jag kom fram till fyra olika ämnesområden som jag fann särskilt intressanta: 1) Musik-
känslornas språk 2) Att spela med känsla. 3) Att spela med känslor 4) Verktyg för att
beröra sin publik. I analyskapitlet som följer presenteras mina data under dessa rubriker
och även i diskussionen håller jag mig till dessa rubriker.

3.2 VAL AV INFORMANTER

De tre informanterna är alla verksamma som musiker inom folkmusikgenren och jag
känner dem sedan förut, en av dem har dessutom varit min lärare. Däremot har jag själv
aldrig stått på scen som musiker tillsammans med dem, så musikaliskt känner jag dem
som lyssnare.

Jag valde informanter ur folkmusikgenren främst därför att jag själv är folkmusiker och
därför att genren intresserar mig. Att det inte finns så mycket skrivet om folkmusiker
sedan tidigare var också en aspekt.

Jag har valt mina informanter utifrån två kategorier: de som jag upplever verkligen
spelar ut hela sitt känslospektrum på scenen och de som är mer sparsmakade men ändå
berör.
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Ellika Frisell är en person som inspirerat mig mycket i de tankar som lett fram till denna
uppsats. Hon är själv väldigt sparsmakad i sitt utspel och det var från henne som jag
första gången hörde tankarna om att musikerna kanske inte alltid vinner på att spela ut
sina egna känslor.

Olof Misgeld är en fiolspelare som också han är sparsmakad i sitt uttryck. Jag valde
honom som informant efter att ha hört en konsert där han delade med sig av sina inre
bilder av musiken till publiken på ett väldigt inspirerande sätt.

Kersti Ståbi är en sångerska som spelar ut mycket egna känslor, samtidigt har jag inte
upplevt den där känslan tillgjordhet när jag hört henne. Jag har hört henne live och blivit
imponerad över vilken kontroll hon hade över mig och de övriga i publiken. Det kändes
verkligen som att hon som styrde konserten och vår upplevelse av den dit hon ville ha
den.

En aspekt som jag vill beröra närmare är att Kersti är sångerska, medan Olof och Ellika
båda är instrumentalister. Detta kan vara en anledning till att Kersti har närmare till att
uttrycka känslor. Dels kan den egna rösten uppfattas som mer personlig än tonen från ett
instrument. Dels har sånger ofta text och Kersti säger att hon har lättare att använda
känslor och styra publiken när hon sjunger sånger med text, än när hon sjunger utan
text.

Man kan tycka att det inte är jämförbart med en sångerska och två instrumentalister, och
jag har övervägt den aspekten. Men jag beslutade mig för att stå fast vid mina val av
informanter ändå, för att jag fann att just dessa personer hade intressanta åsikter i ämnet.

3.5. MODELL FÖR METOD

Jag fann Bengtssons (1973) resonemang om reella känslor och emotiva kvaliteter
intressant och har valt att försöka använda dessa som en modell för analys av mina data.
Här nedan ser ni den modell jag utformat av min tolkning av Bengtssons resonemang.
Modellen beskriver de olika alternativ kompositören, musikern och lyssnaren har i
samband med musik och reella känslor respektive emotiva kvaliteter.

Kompositören Uttrycka reella känslor Uttrycka emotiva Kvaliteter

Musikern Reella känslor ”Teknik och
fantasikänsla”

Reella känslor ” Teknik och
fantasikänsla”

Musiken Emotiva Kvaliteter

Lyssnaren Reella Emotiva Reella Emotiva Reella Emotiva Reella Emotiva

Så här tolkar jag modellen: Kompositörens avsikt kan vara att förmedla reella känslor
eller emotiva kvaliteter. Musikern kan sedan använda antingen sina reella känslor eller
sin teknik, erfarenhet och fantasikänsla för att förmedla detta vidare. Oavsett vilket
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musikern väljer så måste det översättas till emotiva kvaliteter i musiken (musik kan ju
inte ha egna reella känslor). Lyssnaren kan i sin tur antingen få egna reella
känsloupplevelser eller känna igen de emotiva kvaliteterna som avses.

För att modellen ännu bättre ska passa mina data och den typen av informanter jag har
så vill jag frångå Bengtssons resonemang i en aspekt. Bengtssons resonemang har
nämligen en tydlig grund i den västerländska konstmusiken. Jag tolkar det som att han
tar för givet att ett musikstycke alltid har en känd kompositör, och att det är dennes
avsikt som värderas högst. Musikern ses mer som en mellanhand mellan kompositören
och lyssnaren.

Den musik som mina informanter spelar är både musik av andra kompositörer, musik
som de komponerat själva och traditionell musik. Jag uppfattar att informanterna har en
friare roll som musiker än den som Bengtsson beskriver, och att det också är den gängse
synen inom folkmusikgenren. Därför vill jag i denna undersökning tillskriva musikern
även de möjligheter som Bengtsson ger kompositören. En vidareutveckling av modellen
ser då ut som följer:

Musikerns
målsättning

Förmedla reella känslor Förmedla emotiva kvaliteter

Musikerns
verktyg

Reella känslor ”Teknik och
fantasikänsla”

Reella känslor ” Teknik och
fantasikänsla”

Musiken Emotiva Kvaliteter

Lyssnaren Reella Emotiva Reella Emotiva Reella Emotiva Reella Emotiva

I den vidareutvecklade modellen får musikern två roller. Jag tolkar modellen så här:
Kompositörens roll ersätts av musikerns målsättning. Musikerns målsättning kan vara
att förmedla reella känslor eller emotiva kvaliteter. På andra raden har vi musikerns
verktyg för att genomföra målsättningen. Det kan vara att använda reella känslor eller
teknik, erfarenhet och fantasikänsla. Oavsett vilket musikern väljer så måste det
översättas till emotiva kvaliteter i musiken (musik kan ju inte ha egna reella känslor).
Lyssnaren kan i sin tur antingen få reella känsloupplevelser eller känna igen de emotiva
kvaliteterna.

I verkligheten används nog ofta en blandning av de olika alternativen, särskilt i
lyssnarens fall. Jämför Gabrielssons resonemang om att musikens förmåga att väcka
känslor och dess förmåga att uttrycka känslor kan ses som två motpoler med en rad
mellanliggande lägen (litteraturavsnittet, s.7). Att väcka känslor kan jämföras med reella
känslor medan musikens förmåga att uttrycka känslor kan jämföras med emotiva
kvaliteter.
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3.5.1. BEGREPPET VERKTYG

En av målsättningarna med detta arbete är att få fram konkreta exempel på hur en
musiker kan göra för att beröra sin publik. För att beskriva detta använder jag begreppet
verktyg, både i analysmodellen och i resultaten från mina informanter.

I analysmodellen är verktyg en beskrivning av hur musikern kan gå tillväga för att nå
sin målsättning. De två alternativen där är att använda reella känslor eller att använda
teknik och fantasikänsla.

Ur mina data har jag fått fram ett antal begrepp och definitioner på hur mina
informanter går tillväga rent praktiskt för att beröra sin publik. Jag har valt att kalla även
dessa för verktyg. Flera av informanternas verktyg är lite mer specificerade varianter på
de två verktyg som återfinns i analysmodellen. Mer om detta i diskussionsdelen.
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4. ANALYS

I detta kapitel presenteras min analys under fyra rubriker. Varje rubrik innehåller
uppgifter från samtliga informanter.

4.1 MUSIK - KÄNSLORNAS SPRÅK

Jag inledde mina intervjuer med att nämna att musik ibland kallas för känslornas språk,
och jag frågade vad informanterna tyckte om den beskrivningen.

Både Kersti, Olof och Ellika menar att beskrivningen känslornas språk inte gör musiken
rättvisa. Kersti menar att för henne är musik i sig något mycket mer abstrakt än känslor,
men hon håller samtidigt med om att man kan få känsloupplevelser av musik.

Olof menar också att musik är större än känslor. Enligt honom har musik med mänskligt
varande och beteende att göra, och det är att begränsa musiken om man säger att den
bara är känslornas språk.

Det har ju att göra med så mycket mänskligt varande och beteende. Så att om
man säger att musik är känslor så tycker jag att då begränsar man vad musik
är för någonting. Det beror på vad man menar med känslor, alltså sensationer
är de ju också. Både inre och yttre kan man säga. Men jag kopplar musik
mycket mer med kropp och rumsligt än med någonting känslomässigt.

För Olof är känslouttryck som t.ex. glad eller ledsen inte så viktigt i samband med
musik Han pratar mer i termer av former, bilder, sensationer, kropp och rumsligt. Som
han själv påpekar så beror det på vad man menar med känslor, klart är i alla fall att
musiken är tätt sammankopplad med någon slags upplevelse.

Ellika för ett resonemang som handlar om att känslan för musiken är viktigare för henne
än att musiken ska ge uttryck för känslor. Mer om detta under kommande rubriker.

4.3 ATT SPELA MED KÄNSLA

Jag bad mina informanter att förklara vad uttrycket att spela med känsla betyder för
dem, och Kersti utbrast direkt:

Å. Att spela med känsla. Det är en helt annan sak än att spela med känslor.
Alltså att spela med känsla eller att spela med en känsla. Spela med känsla,
det är på nåt sätt en del av att vara uppkopplad mot de här abstraktare
nivåerna med linje och riktning. Känslan är en. Men känslor finns det många
olika. Att ha känsla har ingenting att göra med vilken känsla jag känner just
nu.
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Att skilja på de två olika begreppen att spela med känsla och att spela med känslor
visade sig bli centralt i min uppsats och i förståelsen även av intervjuerna, med de andra
informanterna. Och från och med nu kommer jag att använda båda begreppen parallellt
samt relatera till båda.

Kersti beskriver vidare att hon ser känsla och logik som två motpoler, två krafter inom
människan. I musiken är logiken ett slags ramverk där skönheten i naturlagarna finns
med hela tiden. Känsla är ett komplement till logiken och har med abstraktare nivåer att
göra.

Olof menar att det är svårt för publiken att bedöma om en musiker spelar med känsla
eller inte. Detta eftersom lyssnarens känslor grundar sig i hennes egen upplevelse, den
behöver inte grunda sig i det som musikern spelar. ”Det är inte säkert att man alltid kan
uppleva att någon spelar med känsla även om han spelar med känsla”, menar Olof. Han
kan däremot beskriva hur det känns när han själv spelar med känsla:

Ja det är ju att det känns genuint på något sätt och att man inte riktigt styr
medvetet, utan att det kommer till en i något slags nu som man inte styr. Att
det inte är uttänkt. Inspiration. Och så krävs det att man går in i det och
släpper kontrollen och går in i en slags helhetskänsla.

Olof menar att musikern måste släppa taget och hitta en helhet som är större än vad man
kan omfamna med medvetandet. Han menar att man som musiker bara ser en liten del
av det som musiken är och att det därför är viktigt att låta musiken blomma ut utan att
störa den för mycket.

Ellika menar att det är först när musikern glömmer bort sig själv och sina känslor och
går in i musiken som hon spelar med känsla.

Att man får se när musikern glömmer bort sig själv tror jag och bara går in i
musiken, det tror jag är för mig att spela med känsla. Om en musiker visar
känsla väldigt mycket, det har ingen betydelse, eller snarare påverkar
negativt för min del. Det stör liksom om man känner att det finns ett
medvetet visande av känslan.

Jag tolkar det som att Ellikas begrepp visa känsla är det samma som att spela med
känslor, och att detta är något Ellika inte eftersträvar.

4.2 ATT SPELA MED KÄNSLOR

Jag frågade mina informanter så här: När du vill förmedla en viss känsla till din publik,
måste du då känna den själv, eller kan du gestalta en känsla som du själv aldrig känt på
riktigt? Jag utgick från att mina informanter ville förmedla sina känslor till publiken,
men det visade sig att det inte alls var självklart. Så här resonerar Ellika:

Jag tror aldrig att jag har tänkt medvetet att nu ska jag förmedla känslor, jag
har bara tänkt att nu ska jag försätta mig själv i känslor. (… ) Jag försöker
inte gestalta en känsla, jag försöker bara gestalta musiken.
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Ellika berättar att hon försätter sig själv i känslor, men att syftet inte är att förmedla just
dessa känslor vidare till publiken. Snarare att själv komma i ett tillstånd där hon kan
gestalta musiken. Hon tycker snarare att det kan vara negativt att visa sina känslor som
musiker.

Jag uppfattar att det hindrar publiken att få känna sina känslor ifred, för då
har jag bestämt vad de ska känna. Och för att det hindrar mig att åka in i
musiken. Den spontana upplevelsen jag har när jag släpper, när jag inte
lägger på känslor, den gör min feeling starkare tror jag. Så att när jag
försöker spela en känsla så hindrar jag min känsla, precis som att jag hindrar
publikens känsla.

Ellika menar att när hon släpper känsloparabeln och inte lägger på känslor blir hennes
uttryck starkare. Om hon försöker spela ut en känsla så hindrar det både henne och
publiken. Jag frågar hur hon då gör för att beröra sin publik, är det bara teknisk
skicklighet som gäller?

Jag gör det inte bara med min teknik, för det räcker inte utan jag göra det
med en enorm känsla som är min känsla för musiken. Alltså jag måste gå in i
det och få gåshud själv av att jag gillar musiken. Att jag gillar att stå där och
spela och jag känner att jag vill ge någonting till dem som är där. Men det
jag vill ge dem är musik, inte mina känslor. Och sen får de känna vad de vill
brukar jag tänka.

Ellika beskriver att det är musik hon vill förmedla, inte känslor. Olof har en liknande
uppfattning.

Jag brukar inte tänka att nu ska jag förmedla den här känslan eller den här
upplevelsen utan det är mer en grej bara för mig. Syftet är att jag ska bli så
fokuserad i mitt spel så att jag blir närvarande i nuet.  Och att det händer det
här nya, att man öppnar upp för någonting oväntat.

Olof berättar vidare att han försöker lita på att uttrycket är tillräckligt som det är, att det
inte måste formuleras i en medveten tanke. Han vill hitta en förtröstan i att om han
tycker om det han gör så blir det bra musik, och då tycker publiken också att det är bra.
Därför använder också Olof bilder och känslor mer som en inspiration för sig själv. Han
menar att om musikern bara är i balans och fokuserad så blir det ett fokuserat utryck.
Sedan vet man inte om det är det som musikern tänker eller känner som publiken
faktiskt också hör. Olof menar att det kan man fråga sig hela tiden och att det skulle
vara intressant att utreda.

Kersti vill gärna beröra sin publik genom att använda känslor. Hon delar upp det i två
kategorier: att förmedla känslor resp. att få publiken att reagera på andra sätt.

Den första kategorin, att förmedla känslor delar Kersti in i två delar. Antingen handlar
det om att det hon uttrycker gör att publiken känner medkänsla eller så smittar hon
publiken med känslor så att de själv känner det som hon initierat. ”Det är skillnad på att
ha medlidande och att lida. Det är mer personligt privat, ett lidande” säger Kersti.

Kersti förklarar att det inte alltid anses bra att uttrycka sina egna känslor på scen. Men
hon menar att det i vissa fall kan vara väldigt lyckat.



20

Man associerar lätt till någon som kletar sina känslor rakt upp i ansiktet,
vilket inte behöver vara fallet. Det finns ju folk som är helt fyllda av känslor
på scenen men som hanterar det. Som ändå bär sina känslor så att man har en
helt juste överenskommelse och är fri att gå dit man vill, och så att man vill
bli ledd. (… ) För känslor är ju smittsamma, vi associerar ju till känslor. Och
vill man väcka känslor, vilket jag vill, då är ju att använda känslor en central
bit. Just det här med medkänsla, att det smittas.

Samtidigt menar Kersti att förmedla känslor bara är en liten del av det hon vill göra:

Man brukar prata om att förmedla känslor, men för mig är det bara en liten
del av att väcka känslor hos en publik. För om jag förmedlar en känsla, då
känner de med mig. Och det är ju fint med medkännande och empati, det kan
man också må bra av, men det är bara en liten del av vad jag vill ge en
publik. Jag vill att de ska känna andra saker också som inte har med mitt
känslotillstånd att göra, som inte har med mig att göra.

Kersti tycker visserligen att det är fint med medkännande och empati, men hon vill
också att publiken ska känna saker som inte har med henne att göra. Detta leder till den
andra kategorin - att få folk att reagera.

Och då kan det vara antingen genom att få dem att reagera på känslor jag
har, eller att få dem att reagera på det jag gör rent musikaliskt och var i resan
vi befinner oss. Om vi går upp i ett klimax så blir man ju påverkad av själva
klimaxet i sig. Inte bara av att jag är glad när jag är på klimaxet, eller att jag
är arg när jag är på klimax. Och då kan man bli berörd så att man kommer
upp i ett klimax, men man kan också få en känsla av att man går upp i
klimax.

Den här kategorin rymmer att få publiken att reagera på känslor som musikern uttrycker
eller att få dem att reagera på rent musikaliska händelser.

4.4 VERKTYG FÖR ATT BERÖRA SIN PUBLIK

Jag avslutade mina intervjuer med att be mina informanter att berätta vilka konkreta
verktyg de använder för att beröra sin publik. (Se verktygsbegreppet i modell för analys
s. 16). Detta är ett försök att koka ihop alla filosofiska resonemang till något mer
konkret. Denna del av mitt resultat kan ses som en praktisk handledning för alla musiker
som vill utveckla sitt sätt att beröra sin publik. För att få en så tydlig presentation som
möjligt har jag här en underrubrik för varje informant.

Jag presenterar verktygen i den ordning informanterna själva beskrev dem, för att
läsaren ska kunna följa informanternas resonemang. I diskussionen presenterar jag
verktygen på nytt, indelade under rubriker för vilka mål de olika verktygen syftar till att
uppnå.
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4.4.1 OLOFS  VERKTYG

1) Vara obehindrad sitt spel
Det första Olof nämner är att för att kunna beröra en publik så måste musikern vara
obehindrad i sitt spel, behärska det han vill och kunna uttrycka det han vill. Olof menar
att en musiker kan ju alltid bli mer virtuos, men att det finns en slags basic nivå som
krävs för att musikern ska kunna säga något med sin musik och känna en avslappning i
det han gör.

2) Våga följa impulser
Olofs andra verktyg är att våga följa de impulser och idéer som kommer till honom i
stunden.

Och då därifrån så tycker jag mest att det handlar om att våga följa impulser
mer och mer. Att lämna det området som man tror är det man kan göra med
musiken och gå utanför det så att man för sig själv och för andra också kan
utvidga vad det är som är musik. Så att man inte begränsar det som är
musiken. Och det är ett behov som man har själv också för att man inte ska
tröttna. Så att det inte plötsligt ska kännas som att nu har jag spelat det här,
nu kan jag det här.

3) Använda inre bilder
Ibland har han en tydlig inre bild av hur en låt ska vara. Det viktiga då är att han inte
tänker att han ska förmedla precis den bilden vidare, utan han väljer att gå in i den själv
för att bli fokuserad. Det måste vara en bild som är levande för honom, något som han
kan föreställa sig och som kan förändras och påverkas av musiken. Han ger ett exempel
på en sådan bild:

I en låt så tänkte vi på personer som dansade med stora hjortkronor på
huvudet, värdigt men ändå smidigt så att det passar ihop med en speciell
sorts sväng. Då kan man fokusera på detaljer också i den här bilden, hur
kronan ser ut, hur kläderna ser ut och bara låta det flöda.

4) Låta musiken utvecklas ifred
Olof  menar att om man låter musiken vara ifred så kan den utvecklas och ta form så att
den motsvarar en helhet som är större än den vi kan frambringa med vårt medvetande.

Att man låter musiken vara ifred och utvecklas från sitt eget liksom, och ta
form åt alla håll. Då kommer den att motsvara en helhet som finns hos mig
också. Jag tror att människor har väldigt mycket som man inte ser. En
människa är ju så outsinlig, varje människa har ju någonting outsinligt,
någonting väldigt stort. Så att man måste liksom låta det komma ut.
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4.4.2 ELLIKAS VERKTYG

1) Få publiken avspänd
Ellikas första verktyg är att hon försöker skapa en avspänd stämning i rummet där
konserten är. Hon vill gärna prata med publiken och gillar när det får bli lite som det
blir. Om hon glömmer mikrofonen eller måste ta av sig en tröja så är det nästan bara
bra. Hon försöker få bort känslan av att allt måste vara perfekt, men inser att hon nästan
försöker vara perfekt på ett annat sätt, att avspändheten ska vara perfekt.

2) Börja litet och låta uttrycket växa
Ellikas andra verktyg är att börja en konsert i det lilla och sedan låta den växa.

Jag försöker tänka att konserten är en liten liten degklump och så ska jag
knåda den så att den börjar växa och blir stor, så att det blir mer och mer. Jag
vill att det ska få va lite småttigt i början och så försöker jag lägga på lite
glöd på elden. Och därför behöver det inte vara så virtoust och storslaget i
början, utan det får vara lite så här sökande. Så att jag själv blir trygg och
publiken blir trygg och så får det växa, jag vet inte om det funkar men så tror
jag att jag gör omedvetet.

Ellika börjar gärna en konsert i ett litet format och låter den vara lite sökande i början
hellre än att börja konserten storlaget och virtuost.

3) Prata när jag spelar
Ellikas tredje verktyg är att hon pratar när hon spelar. Och då menar hon inte att hon
faktiskt står och pratar, utan att musikens frasering fungerar som om hon pratade med
sig själv. Hon menar att när man pratar så kan man ju inte tänka ut exakt vad man ska
säga innan man säger det. Därför måste man lyssna på vad man säger, och sedan får
nästa mening bli en reaktion på det som nyss sagts.

Det går till som nu att när du pratar med mig nu så har du inte tänkt ut vad
du ska säga, och du vill förklara någonting för mig. Så att även om du pratar
med mig så pratar du med dig själv också därför att så fort du säger en fras
så lyssnar du på den själv. Och sen ändrar du på den om du tycker att det inte
gick fram riktigt vad du menade, och så säger du om den på ett annat sätt
förhoppningsvis så att du märker att jag förstår.

Ellika menar att samma sak kan man använda i musik. Om hon spelar en fras så
kommer det att påverka hur hon spelar nästa fras. Förmodligen ändrar hon lite på den
andra frasen för att inte känna sig tjatig. Det handlar om en slags ständig improvisation
och förändring i det lilla, frasering, ornamentik osv. Ellika menar att detta är ett sätt att
lura sig själv att gå in helt i musiken och inte fastna i andra tankar som kan störa, t.ex.
undran över vad andra tycker om det hon spelar.

4) Gestalta musik, inte känslor.
Ellikas fjärde verktyg är att gestalta musik, inte känslor. Det är ett förhållningssätt som
jag har beskrivit mer under rubrik 4.3 Att förmedla känslor eller inte?
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Ellikas olika praktiska verktyg för detta är att gå in musiken och koncentrera sig på den
snarare än att försöka förmedla och uttrycka sina egna känslor. Att prata när hon spelar
hjälper henne i detta.

4.4.3 KERSTIS VERKTYG

1) Melodik, rytm och linje
Kersti nämner först att det är viktigt att ha koll på de rent musikaliska verktygen som
t.ex. melodik, rytm och linje. Hennes ingång är ofta från melodin, det tror hon har att
göra med att hon är folkmusiker och att melodierna har en central roll i folkmusik.

2) Dansa när jag spelar
Kerstis andra verktyg är att hon dansar när hon spelar. Hon använder dansen som ett sätt
att hantera musikaliska verktyg som t.ex. metrik. Hon dansar ibland så att det syns, och
ibland har hon dansen inom sig. Den kan synas eller inte, men dansen finns alltid
påkopplad som något att hämta kraft ur menar Kersti.

3) Ha dubbla känslor igång
Kerstis tredje verktyg är att ha dubbla känslor när hon musicerar. Hon kan heller aldrig
helt förlora sig i känslor eftersom hon samtidigt måste ha koll så att publiken har det
bra.

Att vara kvar i samma känsloläge för länge, det vet jag att jag inte riktigt
orkar som publik. Jag har nog väldigt ofta dubbla känslor. Alltså att jag ofta
är dubbel. Jag är sällan bara sorg. Eller det är jag aldrig, för jag är aldrig helt
i känslor faktiskt. Jag har alltid många perspektiv på gång, speciellt när jag
står på scen.

Kersti beskriver också att hon oftast inte vet i förväg vilka känslor hon ska ha, men att
hon ibland går in och styr medvetet. Då tänker hon till exempel ”nu ska det bli smärta”
eller ”nu måste vi glätta upp det här lite.”. Jag frågar hur det går till, om hon faktiskt
själv måste känna den känsla hon vill förmedla då?

Ja, alltså på nåt vis så kan jag ju inte vilja någonting utan att känna det. Om
jag vill ha mjölk så måste jag någonstans känna smaken av mjölk för att vilja
ha det. Så på ett sätt så har jag ju redan gått dit, till det som jag vill att de ska
känna. Men om jag vill skrämma någon så är det inte säkert att jag skrämmer
någon genom att bli rädd. Men bara min tanke att jag vill skrämma någon så
måste jag ju nånstans lite känna den rädsla, eller det jag vill att de ska känna.
Jag kan lika gärna göra ”huaaaarg” då blir de rädda.

Hon menar att hon på ett sätt måste gå till den känsla hon vill förmedla, på samma sätt
som man måste känna till smaker för att kunna längta efter dem. Hon berättar också att
det inte är säkert att man skrämmer någon genom att själv vara rädd.
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4) Att vara kreativ, kontra att lyssna
Jag frågar Kersti om det inte finns en risk att hennes publik inte känner utrymme för
sina egna känslor när hon själv är så känslosam.

Det är ju alltid en stor risk. Jag kan också ha en tendens att ligga lite
framåtlutad som jag får jobba med ibland. Det handlar inte bara om att jag är
tydlig med mina egna känslor, utan även att jag kan vilja forcera ett förlopp.
Ja, det här med att lämna plats för andras reaktion, det är en stor konst.

Att vara både kreativ och lyssnande samtidigt är hennes verktyg för att kunna förmedla
känslor utan att publiken får sin frihet inskränkt

Jag tror att det handlar om att vara kreativ kontra att lyssna. Att låta sig ledas
och att själv agera. Det är det jag ser som att vara publik och att vara
musiker, och de två rollerna är hela tiden igång hos mig.

Kersti berättar att när hon står på scen också sitter i sin egen publik och att hon när hon
själv är publik kan hon också ha en kreativ sida igång. På det sättet blir hon medveten
om vilka känslor hon sänder ut.

4.5. SAMMANFATTNING

Här är en sammanfattning av mina resultat, som jag kommer att diskutera under nästa
kapitel.

Musik - känslornas språk
Alla informanter menar att musik är något större än bara känslor, och de tycker inte att
Känslornas språk räcker som enda beskrivning av musik.

Att spela med känsla
Kersti skiljer på begreppen att spela med känsla och att spela med känslor. Att ha känsla
för musiken är något annat än att känna eller uttrycka känslor, menar hon. Både Ellika
och Olof menar att spela med känsla är när en musiker går in i musiken helt och hållet,
släpper taget och låter den styra. Att spela med känsla är något samtliga informanter
eftersträvar.

Att spela med känslor
Varken Ellika eller Olof har ambitionen att förmedla sina egna känslor vidare till
publiken med hjälp av musiken. De använder känslor och bilder för att själva bli
fokuserade och lättare kunna förmedla musiken. Ellika tycker att det stör publikens egen
upplevelse om en musiker medvetet visar sina egna känslor.

Kersti däremot vill gärna förmedla sina känslor till publiken. Hon ser det som en del av
vad det innebär att beröra sin publik. Hon vill kunna smitta sin publik med känslor och
få dem att känna medlidande med henne. Men hon vill också att de ska få upplevelser
som inte har med hennes egna känslor att göra.
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Verktyg för att beröra sin publik
Alla tre informanterna har konkreta sätt att agera för att kunna beröra sin publik, något
som jag kommer att diskutera i nästa kapitel. Resultatet har mynnat ut i dessa rubriker
som jag har presenterat tidigare i kapitlet.

Olofs verktyg: 1) Vara obehindrad i sitt spel 2) Våga följa impulser 3) Använda inre
bilder 4) Låta musiken utvecklas ifred

Ellikas verktyg: 1) Få publiken avspänd 2) Börja litet och låta uttrycket växa 3) Prata
när jag spelar 4) Gestalta musik, inte känslor.

Kerstis verktyg: 1) Melodik, rytm och linje 2) Dansa när jag spelar 3) Ha dubbla känslor
igång 4) Att vara kreativ kontra att lyssna.
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5. DISKUSSION

Jag diskuterar här de fyra frågeställningar jag ställde upp i uppsatsens syfte. Jag utgår
från den modell för metod som beskrivs i metodavsnittet.

5.1 MUSIK- KÄNSLORNAS SPRÅK?
En del av mitt syfte var att få djupare förståelse för sambanden mellan musik och
känslor. Valkare (2006) drar slutsatsen att musik är så pass viktig för människan att den
kan betraktas som en biologiskt nedärvd funktion. Fagius (2001) berättar att känslor
leder till snabba omedvetna reaktioner, och på det sättet varit viktiga för människans
överlevnad. Han tar kärlek till avkomman som exempel. Den kärlek vi känner för våra
barn är avgörande för att vi ska ta hand om dem, och få vår art att fortleva. Valkare
beskriver musikens olika funktioner för människan, och nämner t.ex. vaggvisan som
fungerar för att överföra kärlek från förälder till barn. Fagius (2001) tror att det är just
musikens emotionella sprängkraft som gjort att musiken har så stor betydelse för
människan. Både Bengtsson (1973) och Gabrielsson (1997) nämner att musik kan kallas
känslornas språk.

Mina informanter håller med om att musik kan väcka känslor, men alla tre har ändå
invändningar mot begreppet känslornas språk. De upplever att musik är något större och
mer abstrakt än bara känslor. Det verkar viktigt för dem att musiken får stå för sig själv.

Att informanterna inte vill lyfta fram musikens känsloinnehåll i samma utsträckning tror
jag också beror på att de är musiker själva. Jag förstår känslan av att vilja ”ta ner”
musiken, som ju är deras dagliga syssla, på jorden. Det kan bli för upphaussat om man
varje dag ska tänka på att musik är ett uttryck för känslor som i sin tur är viktiga för vår
överlevnad. De slutsatser jag drar från litteraturen är också att musikens koppling till
känslor sitter på ett så djupt plan att den känns självklar för oss människor.

5.2 ATT SPELA MED KÄNSLA - UTTRYCK FÖR EMOTIVA KVALITETER?
Informanterna har en samstämmig bild av vad begreppet att spela med känsla innebär.
Att ha känsla för musiken är något annat än att känna eller uttrycka känslor, menar
Kersti. Både Ellika och Olof säger att spela med känsla är när en musiker går in i
musiken helt och hållet, släpper taget och låter den styra. Ellika beskriver att det handlar
om att förmedla musiken vidare, inte sina egna känslor. Olof menar att man måste lita
på att det musikaliska uttrycket är tillräcklig som det är utan att tillföra känslor.

Om vi går till analysmodellen är det tydligt att spela med känsla inte har med reella
känslor att göra. Kan vi likställa att spela med känsla med Bengtssons begrepp, emotiva
kvaliteter?

Låt oss påminna oss Bengtssons definition av begreppet. Han menar att varje musikalisk
fras har sin bestämda emotiva kvalitet, d.v.s. sin egen karaktär och sitt uttryck.
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(Bengtsson 1973, s. 306). Att gestalta emotiva kvaliteter skulle då vara att gestalta
musikens karaktär och uttryck. Detta liknar ju verkligen mina informanters beskrivning
av begreppet att spela med känsla.

Vissa delar av Bengtssons resonemang gör att jag ändå undrar om inte hans definition
av emotiva kvaliteter rör mer specifika uttryck än det mina informanter menar.
Bengtsson beskriver t.ex. att en kompositör kan ”översätta” en reell känsla till en viss
emotiv kvalitet i musiken, och därefter kan musiken i sin tur väcka en reell
känsloupplevelse hos lyssnaren. Detta uttalande gör att jag undrar om han menar att
emotiva kvaliteter alltid är kopplade till en specifik känsla?

Gabrielssons forskning har lett fram till en lista över musikaliska kvaliteters koppling
till specifika känslor. Till exempel är uttryck för sorg förknippade med långsamt tempo,
moll och låg ljudstyrka. Om vi för samman dessa resultat med Bengtssons resonemang
kan vi se detta som en förteckning av musikaliska egenskaper inom de emotiva
kvaliteterna för sorg.

Att en långsam låt i moll är sorglig är självklart, det tror jag att alla mina informanter
håller med om. Det är intressant att Gabrielsson har bekräftat sambanden mellan
musikerns val av musikaliskt uttryck och publikens uppfattning. Men jag tolkar det som
att mina informanters mål också är att kunna beröra sin publik på ett plan som är mer
abstrakt. Deras mål är inte bara att få den att uppfatta eller känna specifika känslor.
Samtidigt nämner de att det viktiga är att förmedla musiken, och då är ju musikens
karaktär och uttryck centralt.

Jag tolkar det som att Bengtssons uttryck emotiva kvaliteter antingen kan vara specifika
uttryck för en viss känsla eller mer allmänna, alltså uttryck för musikens karaktär i
vidare bemärkelse. Med den tolkningen blir att förmedla musikens emotiva kvaliteter
jämförbart med att spela med känsla. Alltså att gå in för musiken och förmedla dess
kvalitet och uttryck vidare utan att blanda in sina reella känsloupplevelser.

Den litteratur jag tagit del av, både Bengtsson, Gabrielsson och Fagius, för sina
resonemang om musik och känslor på en mer specifik nivå än vad mina informanter
gör. Informanterna är mer intresserade av något som är större än det specifika i att
förmedla en viss känslostämning. Jag tror att uttrycken av mer specifika emotiva
kvaliteter finns med i deras outtalade kunskap, men att dessa ligger på en så självklar
nivå att de inte känns intressanta att diskutera.

5.3 ATT SPELA MED KÄNSLOR – UTTRYCKA REELLA KÄNSLOR

Vid mina intervjuer tog jag för givet att informanterna ville förmedla känslor, men det
visade sig att det inte alls var självklart. Trots att de alla ville beröra sin publik.

Både Ellika och Olof säger att de inte vill förmedla sina egna känslor vidare till
publiken. De får känslor och bilder av sin musik, men de använder dem bara för att
själva bli fokuserade och lättare kunna förmedla musik. Ellikas och Olofs sätt att spela
med känslor kan med vår analysmodell beskrivas som att de med syftet att förmedla
emotiva kvaliteter använder sina reella känslor som verktyg.
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Kersti däremot vill gärna förmedla sina egna känslor till publiken: ”Känslor är ju
smittsamma. (… ) Och vill man väcka känslor, vilket jag vill, då är ju att använda
känslor en central bit”. Att spela med känslor på det sätt som Kersti beskriver, kan med
hjälp av vår analysmodell beskrivas som att hon med syftet att förmedla reella känslor
också använder sina reella känsloupplevelser som verktyg.

Alla tre informanterna anser dock att det kan kännas tillgjort när en musiker medvetet
uttrycker sina egna känslor på scenen. Men Kersti menar att vissa musiker lyckas med
det på ett sätt som gör att publiken känner sig fri, och hon väljer ju också själv att
uttrycka sina egna känslor.

Fagius (2001) hävdar att vi har svårt att intellektuellt styra och tygla våra känslor därför
att känslorna sitter i en del av hjärnan som ger snabbare reaktioner än den kognitiva
delen. Jag tänker att det kanske är en anledning till att det kan vara svårt att medvetet
uttrycka känslor på scen på ett sätt som publiken uppfattar som äkta. När en musiker
styr sina känslouttryck måste han eller hon använda sitt intellekt, och det är inte
naturligt. Men bevisligen finns det ju musiker som lyckas med det ändå. Kersti själv är
ett bra exempel.

Dirigenten Furtwängler menar att musiken kan förstås av andra först när den
överrensstämmer med musikerns egna känslor (Bastian 1987). Jag tänker mig att det
kanske är när en musiker är helt uppslukad av sina känslor som han eller hon lyckas
förmedla dem på ett äkta sätt. Tillgjordheten kanske kommer om musikern inte lyckas
känna känslorna helt och hållet utan bara förmedlar en bild av hur de känslor hon vill
uttrycka ser ut.

Kersti berättar istället att hon aldrig helt förlorar sig i känslor eftersom hon samtidigt
måste ta in publikens reaktion. Kerstis verktyg är att alltid känna in hur publiken har
det, att alltid vara kreativ och lyssna samtidigt. På det sättet sitter hon alltid i publiken
samtidigt som hon själv står på scenen. Bastian (1987) skriver att det krävs att musikern
inte bara spelar inifrån på känsla utan också lär sig att lyssna efter om det han eller hon
sänder ut överrensstämmer med den inre bilden. Detta har stora likheter med Kerstis
resonemang.

Bastian (1987) beskriver också klarinettisten Mustafa Kandirali som tycktes ha olika
känslor som klaffar på sitt instrument och som på ett väldigt medvetet sätt styrde sin
publik in i olika känslostämningar. Hur Kandirali gör inom sig, om han använder sina
egna känslor eller mest sin teknik eller sin känsla för musiken får vi inte veta.

5.4 VERKTYG FÖR ATT BERÖRA SIN PUBLIK

Under den här rubriken vill jag sammanföra informanternas olika verktyg med den
målsättning de syftar på. Genom min undersökning kan jag skönja två olika huvudlinjer
av vad en musiker kan vilja uppnå. Dessa finner vi på översta raden i analysmodellen,
musikerns målsättning. Å ena sidan har vi då att uttrycka egna reella känsloupplevelser
som är detsamma som att spela med känslor. Den andra inriktningen är att uttrycka
musikens emotiva kvaliteter som jag vill definiera som att spela med känsla.
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För att genomföra musikerns målsättning finns i analysmodellen de två olika
alternativen på musikerns verktyg. Det ena är att använda reella känslor, som jag
definierar som att spela med känslor. Det andra är att använda ”teknik och
fantasikänsla”, som jag definierar som att spela med känsla. För att göra musikerns
valmöjligheter i tillämpningen av dessa metoder tydligare sorterar jag nedan in de olika
verktyg som mina informanter uttryckt under de två alternativen i analysmodellen.

Den här uppställningen kan i sig vara pedagogiskt användbar för att fördjupa sitt uttryck
som musiker och få djupare förståelse för de olika resonemang som har med orden
känsla och känslor att göra. Helt enkelt en handbok med exempel på hur en musiker kan
göra rent praktiskt för att beröra sin publik.

De olika informanternas verktyg är rubriker hämtade från resultatkapitlet. Efter varje
verktyg finns en sidhänvisning för att det ska vara lätt att slå upp och ta del av
informanternas beskrivning av dessa igen.

5.4.1 VERKTYG FÖR ATT SPELA MED KÄNSLA

Alla tre informanter finner det eftersträvansvärt att spela med känsla. Här finner ni deras
verktyg som jag uppfattar syftar till att nå ett tillstånd då man spelar med känsla. De
handlar på ett eller annat sätt om att komma in i ett tillstånd då man bara spelar och
förmedlar musik och inget annat.

Våga följa impulser (se s. 21)

Låta musiken utvecklas ifred (se s. 21)

Prata när jag spelar (se s. 22)

Gestalta musik, inte känslor. (se s. 22)

Dansa när jag spelar (se s.23)

5.4.2 VERKTYG FÖR ATT SPELA MED KÄNSLOR

Kersti är den av informanterna som är mest intresserad av att använda reella känslor,
alltså spela med känslor, med syftet att förmedla dessa vidare till publiken. Två av
hennes verktyg har direkt koppling till detta:

Ha dubbla känslor igång (se s.23)

Vara kreativ kontra att lyssna (se s. 24)

Ellika och Olof spelar också med känslor, men de har inte som mål att förmedla sina
egna reella känslor vidare till publiken. De använder dessa bara för att själva komma i
stämning och få inspiration. Jag tolkar det som att de använder sina reella känslor, för
att förmedla emotiva kvaliteter. Olof beskriver i ett verktyg hur han använder bilder i
detta syfte:
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Använda inre bilder (se s. 21)

5.4.3 ÖVRIGA VERKTYG

Här presenterar jag de verktyg som inte kan sorteras in under analysmodellens två
verktyg, men som ändå har ett värde i målet att beröra sin publik.

En grundförutsättning för att kunna beröra sin publik är att kunna hantera sitt instrument
och de musikaliska möjligheter som finns. Detta beskriver Olof och Kersti.

Vara obehindrad i sitt spel (se s.21)

Melodi, linje och rytmik (se s.23)

Att komma i stämning inför en konsert kan vara nog så viktigt. Ellika har två verktyg
för detta:

Få publiken avspänd (se s.22)

Börja litet och låta uttrycket växa (se s.22)

5.5 SLUTSATSER

Att spela med känsla och att spela med känslor är två helt olika saker, detta är något
som kommit upp under intervjuerna med mina informanter. Jag har dragit slutsatsen att
det är avgörande för förståelsen av ämnet att skilja på begreppen känsla och känslor.

I litteraturen har jag funnit begreppen emotiva kvaliteter och reella känslor (Bengtsson
1973). Jag har kunnat dra slutsatsen att dessa begrepp är synonyma med mina
informanters begrepp att spela med känsla och att spela med känslor.

Jag har med hjälp av en analysmodell beskrivit att en musikers två olika mål kan vara
att uttrycka reella känslor resp. emotiva kvaliteter. Analysmodellen rymmer också två
alternativ till verktyg för att göra detta, att använda reella känslor eller att använda
”teknik och fantasikänsla". Mina informanter har delat med sig av sina praktiska
verktyg och dessa har sorterats in under analysmodellens två alternativ för verktyg.

En generell slutsats är att i den litteratur jag tagit del av ligger diskussionerna på en mer
specifik nivå än hos informanterna. Jag har sett en tendens att de musiker jag mött är
mer intresserade av att föra diskussionen på ett mer filosofiskt och generellt plan.

5.6 MÖJLIGA VÄGAR TILL FORTSATT FORSKNING

Jag har inte full överblick över forskningsläget inom detta ämne. Men mitt arbete har
gett mig frågor som skulle kunna vara intressanta att forska vidare på eller ta reda på om
det finns mer forskning att ta del kring.
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Jag har gjort ett försök att använda Bengtssons resonemang, delvis färgade av de data
jag fått fram och mina egna resonemang, som en modell för analys av en musikers olika
valmöjligheter och mål inom ämnet musik och känslor. Utvecklandet av en mer
heltäckande modell för detta skulle vara väldigt intressant. Särskilt om den gick att
använda både på en filosofisk och på en mer praktisk nivå samtidigt.

Av mina informanter var en sångerska och två instrumentalister. Detta var en aspekt
som jag delvis bortsåg ifrån, och det är oklart om det var en orsak till de resultat jag
fick. Det skulle vara intressant att i vidare undersökningar ha just skillnader mellan
sångare och instrumentalisters tankar om musik och känslor i fokus.

Min undersökning har hållit sig inom ett smalt fält, nämligen svenska folkmusiker. Det
skulle vara mycket intressant att göra jämförelser mellan hur musiker ur olika genrer
och musiker från olika kulturer ser på ämnet musik och känslor.
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6. EFTERORD

Det har varit en spännande resa att skriva den här uppsatsen. Jag har genom möten med
informanter och den litteratur jag tagit del av verkligen utvidgat min egen förståelse för
sambanden mellan musik och känslor.

En av de faktorer som från början väckte mitt intresse för det här ämnet var alla gånger
då jag själv undrat vad jag ska göra med mina känslor när jag spelar. Jag kände att det
fanns något mer än bara musiken att förmedla, men visste inte riktigt hur.

Under arbetets gång har jag fått massor av idéer och framförallt en stor lust att utforska
och experimentera med detta på ett praktiskt sätt när jag spelar. Det känns befriande att
prova olika tillvägagångssätt och mål, jag får perspektiv och upptäcker att jag inte
behöver ta mina egna känslor på fullt så stort allvar. Hela min personlighet måste inte
omvandlas till musik, jag kan också bara spela. Jag har vant mig vid tanken att försöka
lita på att mitt musikaliska utryck är tillräckligt. Samtidigt lockas jag av möjligheten att
använda mina reella känslor som ett verktyg.

En hjälp för mig i dessa funderingar är att verkligen skilja på de två begreppen som
vuxit fram, spela med känsla och spela med känslor. Att fundera över om det är reella
känslor eller emotiva kvaliteter jag själv vill förmedla. Jag tror att det kan vara till hjälp
för alla musiker att fundera över och experimentera med dessa begrepp.
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