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Inledning 

En intressant och inte minst en viktig aspekt när det gäller musicerande är 

anledningen till varför man utövar denna konst. Människor har i alla tider genom 

historien samlats kring musik i olika former för att dela gemenskap, glädje och de 

känslosamma beröringar som musik frambringar. Det är i stort sett omöjligt för oss 

att sätta en tidsgräns när musiken kom till. Vi får helt enkelt acceptera att musik 

funnits under lång tid och sakta växt fram och utvecklats. Om man definierar 

begreppet musik om det huvudtaget är möjligt och sedan utgår från den 

definitionen skulle man lättare kunna sätta sin gräns. Musik som det talas om i 

denna text är den musik som utövas av människor och lyssnas av en publik som är 

formad av dagens samhälle. Definitionen av musik samt musikens ursprung 

utelämnas då det finns studier och forskning som berör detta ämne på annat håll.  

Den här reflektionen bygger på mina erfarenheter. Anledningen till denna 

infallsvinkel är att det är intressant att se från erfarenheterna och sedan fundera på 

eventuell bakomliggande vetenskap, istället för att sätta den kända vetenskapen 

först och sedan försöka förklara skeenden utifrån den. Det är viktigt, inte minst 

som konstutövare men även för den gemene medborgaren, att förstå att man 

troligtvis inte kan förklara allt med den vetenskap som vi känner till idag. Utifrån 

det argumentet var min avsikt ej att gå in i detalj kring vetenskapen men i många 

fall kan man ändå ta hjälp av den. 

”Vetenskap är att skapa vetande, inte bara samla. Det innebär sökande efter 

ny kunskap, nya förklaringsmodeller, nya teorier, ny förståelse. Det är viktigt 

att vi kritiskt granskar, ifrågasätter, prövar och vid behov omprövar både 

gammal och ny kunskap. Vi ställs då ofta inför frågor om vetenskaplighet. 

Det är ett värdeladdat ord. Ingen forskare vill bli beskylld för att vara 

ovetenskaplig.” 

Nordström, 1996, s.17. Citatet hämtat från andrahandskällan: Egerbladh, Tiller, 

1998, sid. 232 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utveckla mina tankar kring några av de 

frågeställningar som för mig har varit de mest fundamentala frågor inom mitt 

musicerande. Jag har avgränsat mig till två frågeställningar.  

Den första frågeställningen som behandlas är anledningen till varför man ägnar 

sig åt sin konstutövning. 

Den andra frågeställningen som även är min huvudtes behandlar och fördjupar 

sig i förhållandet till publiken. Hur påverkas musikern av förhållandet till publiken 

och hur ska man kunna förklara detta förhållande? Någon form av utbyte sker 

mellan musikern och publiken, frågan är vad som egentligen sker? 

Den andre frågeställningen är en fördjupning och följer direkt av den första 

frågeställningen. Det är även tänkt att fråga nummer ett är en fråga som den 

musicerande läsaren själv ska reflektera över när denne läser uppsatsen, då den 

frågan har olika svar beroende på individen. 
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Varför man håller på med musicerandet  

Frågan varför man håller på med musicerandet är sett ur musikerns synvinkel. 

Frågan är fundamental för varje musiker och bör noga beaktas och begrundas. Har 

man som musiker inte reflekterat över frågan så kan det vara mycket givande och 

nödvändigt att göra det. På samma sätt som man utvecklas som individ utvecklas 

man även i sitt förhållande till musiken. Medvetenhet leder ofta till högre insikter 

vilket i sin tur leder till bättre självkännedom. Självkännedom är viktigt för en 

säkrare prestation. 

”Persson (1993a, 1993b) och Persson, Pratt och Robson (1992) påvisade att 

musiker tenderar att drivas av ett antal olika (och positiva) motiv. Det utan 

jämförelse dominerade motivet tycks vara det såkallat hedonistiska motivet – 

d.v.s. det ”njutningslystna” motivet – följt av ett socialt motiv och flera olika 

typer av prestationsmotiv.” 

Vidare följer en tabell över motivationskomponenter som anges i prioriterad 

ordning: 

”1) Hedonistiskt motiv Sökandet efter en positiv emotionell upplevelse 

  2) Socialt motiv Vikten av grupptillhörighet och gruppidentitet  

  3) Prestationsmotiv: 

-Exhibitionism Önskan att dela resultatet av en satsning” 

 -Oberoende Där prestationen är viktigare än sitt medium 

-Beroende Där prestationens medium är viktig men inte  

utgör själva målet för prestationen 

-Estetiskt Där medium också är prestationens mål (ett motiv

   som är mer omfattande än det hedonistiska) 

-Stöd Där prestationsmotiven understöds utifrån, i 

huvudsak från lärare och föräldrar.” 

 

Persson, 1993a; Persson, Pratt & Robson, 1992. Citatet hämtat från 

andrahandskällan: Persson, 1995, sid. 31. 

 

Min relation till musicerandet har alltid i huvudsak varit det hedonistiska motivet. 

Efter det är det prestationsmotivet och då främst exhibitionismen som varit viktigt 

för mig.  

Jag tror att en anledning till att det sociala motivet inte kommer på andraplats för 

mig är att jag har en bakgrund där musicerandet varit ett av flera andra intressen. 

Min drivkraft när det gäller musicerandet har varit att jag tyckt om musik till den 

grad att musiken i sig har givit mig motivet till att spela. Satsningarna jag gjort har 

varit för att överträffa mig själv, att utmana mig själv och lyckas med det som 

anses svårt, men framförallt för att sedan förmedla något till min publik. Detta 

förklarar också varför jag trivs med att stå på scen.  

Att jag valde att satsa min karriär på musik grundade sig just i det hedonistiska 

motivet då jag är så lagd att jag tycker om att beröra och hjälpa människor. Jag 

söker att min publik ska få lika fin upplevelse som jag själv och mitt mål har alltid 

varit att beröra min publik så mycket som möjligt. 
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För att lyckas uppnå detta mål kan det tyckas att man ställer stora krav på 

musikern. Jag tror att man med bland annat god självinsikt och bra självkännedom 

samt stor omsorg till det man gör, bara behöver vara sig själv för att nå 

målet. Man ska veta vad man vill och finna en väg att uppnå denna vilja. En vanlig 

förklaring till hur musikern förhåller sig till sitt yrke är att man känner en slags 

gnista. I dagens mer eller mindre krävande samhälle för en frilansmusiker där man 

många gånger måste ta vilka jobb som helst är nog upprätthållandet av denna 

gnista den absolut tuffaste delen. 

Tyvärr är det kanske inte helt ovanligt att gnistan av olika anledningar tillfälligt 

kan förloras. Att ha god självkännedom och att kunna vara ärlig mot sig själv är 

ofta en hjälp. Något som är positivt är att som musiker har man ofta övat upp en 

god självkännedom, detta genom förberedelser inför uppträdanden och under själva 

uppträdandet. Skulle gnistan tappas är det är av största vikt att man i så fall finner 

den igen, för hur ska man lyckas förmedla känslor och beröra om man är uttömd 

själv?  

En annan del som bör nämnas under denna rubrik är kollegorna. För en god 

skapandeprocess med tillfredställande resultat bör musikerkollegerna bete sig 

professionellt gentemot varandra och sätta gruppens mål främst vilket ger det bästa 

resultatet och även kommer göra att den enskilde musikern kommer att framstå 

som mer kompetent. Tyvärr händer det att man stöter på kollegor som är raka 

motsatsen och resultatet tar då skada. Det är i många fall helt omöjligt att peka på 

att någon spelar fel men samhörigheten saknas. Många gånger kan en ensemble 

med lite ”sämre” professionella musiker jämfört med en ”bättre” professionell 

ensemble låta bättre bara för att de har en bra samhörighet och har kul tillsammans. 

Liksom samverkan med publiken är samverkan mellan musikerna viktig och en 

förutsättning för att få ett tillfredställande resultat. Att vara musiker är inte som 

vilket åtta till fem jobb som helst. Man bör vara känslomässigt, fantasimässigt och 

professionellt påkopplad under hela skapandeprocessen. I vilken grad kan variera 

beroende på kollegor, man får se till att komplettera varandra. Jag har också 

upplevt att man sinsemellan inte riktigt är på samma plan, men när man sedan 

spelar kan det som inte orden kunnat uttrycka ändå bli förmedlat genom musikalisk 

förståelse.  

Man kan aldrig bli klar med sitt arbete med musiken utan man väljer själv hur långt 

man vill gå. Man kan alltid leta efter och skapa nya infallsvinkar och utveckla både 

musiken och sig själv. En viktig del är just den egna utvecklingen. Det räcker inte 

med att öva in sina noter och sedan gå hem, skapandet är så mycket mer än så. 

 Den kände engelske dirigenten Simon Rattle har även reflekterat över detta något 

som Persson tagit upp i sin bok. 

”Han (Rattle) menar att musiker numera ofta saknar en känsla för den 

västerländska konstmusikens estetiska bakgrund och kulturella ursprung. 

Orkestermusikerna vet hur man som träblåsare t ex hyvlar och snidar rör, och 

hur man spelar vad som står i noterna, men – menar Simon Rattle – 

musikerna vet i regel litet om litteraturen och konsten som skapades 

samtidigt med musiken. Rattle drar slutsatsen att ”sådant studium tar mycket 

tid och det kräver att man lägger ner ett omfattande arbete. Musikerna spelar 

så mycket och så ofta att de aldrig har tid”  

Persson, 1995, sid. 34. 

Problemet som togs upp i citatet ur Perssons bok ovan är ett problem som tyvärr är 

vanligt än idag. Om det som är sagt i referatet stämmer, hur är det då möjligt att 
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kunna övertyga och inleda sin publik i djupa känslor och skapa en sensationell 

upplevelse?  

Djupare än så tänkte jag inte gå in på detta ämne då min huvudtes är kontakten med 

publiken. Något som förvisso skulle kunna tagits upp mer under denna rubrik då 

just kontaken och utbytet med publiken är en stor orsak till varför många 

musicerar. 

Kontakt med publiken 

Finns det något och vad är det i så fall som sker mellan musiker och publik? Hur 

kan man beskriva detta?  

Studie av publik och kontakt med den 

Under en månadslång turné 2009 fick jag tillfälle att på allvar analysera de frågor 

som angetts i frågeställningen.  

Turnén bestod av över 30 konserter, både kvällsföreställningar och ett antal 

dubbelföreställningar. Då vi hade dubbelföreställningar var det en föreställning på 

eftermiddagen samt en på kvällen samma dag.  

Vi besökte olika städer genom hela Sverige från norr till söder och befann oss i en 

ny stad varje dag. En dag i veckan var ledig, vanligtvis måndagar, så schemat var 

tufft och det fanns inte mycket tid att återhämta sig eller finna energi och 

inspiration på annat håll. 

Innan turnén startade var min uppfattning att slumpmässigt borde publiken bestå av 

samma typ och sammansättning på alla föreställningar med en liten reservation för 

att det kunde vara lite annorlunda publik på eftermiddagsföreställningarna. Detta 

antagande grundades på följande: 

– Alla som kom visste troligtvis vad de hade köpt biljett till och vilken typ av show 

de hade att förvänta sig då artisterna var kända och rubriken var ”jul”. 

– Publiken på eftermiddagen kunde förväntas skilja mot kvällspubliken. 

– Medelåldern hos publiken kunde förväntas vara lika överlag.  

– Det var flera hundra i publiken och för det mesta runt tusentalet, vilket stärker 

teorin om att slumpen borde gjort sig gällande.  

- Att alla var proffsiga artister och musiker, det vill säga att vi skulle hålla hög 

klass vid varje föreställning. 

Det visade sig att:  

Publiken skiljde sig oftast kopiöst och det slumpade sig så att det inte gick att veta 

innan vad man kunde förvänta sig. På vissa föreställningar var många biljetter 

sålda till företag som bjöd sina anställda, andra kom för att helt uppenbart se en 

specifik artist och en del kom för att gå på julkonsert och lyssna på julmusik, det 

vill säga helt olika typer av förväntningar.   

Dock var det samma grundtyp av publik vid föreställningarna med avseende på 

medelåldern, återigen med liten reservation för eftermiddagsföreställningarna. Vi 

höll även musikaliskt hög klass varje spelning. 
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Tankar kring faktisk upplevelse 

Mina tankar och teorier grundar sig på följande utgångspunkter: 

• Antalet förställningar gjorde att man kunde utesluta att skillnaderna 

mellan de olika publikerna bara var slumpmässiga företeelser. 

• Som tidigare nämnt var det samma grundtyp av publik, se under 

föregående rubrik. 

• Publikens storlek. Mängden publik fick mig att tro att 

publikgrupperna skulle agera likvärdigt och att slumpen borde gjort 

sig gällande. Hundratalet i publiken borde gjort att enstaka individer 

inte direkt påverkat hela massan (kan förvisso diskuteras). 

 För fallen nedan ses publiken som en helhet. Det kan förstås finnas individer som 

gått emot helheten, men tyvärr så har de svårt med att utmärka sig mot det hela.  

Fyra tydliga fall visade sig under det beskrivna fallet: 

1. Publiken var med och gav energi. Detta ledde till att 

prestationen/energin från mig blev som störst. 

2. Vissa gånger då jag gick ut på scen med stor energi kunde publikens 

oengagemang få mig att prestera med mindre energi, även då jag gav 

allt vad jag bara kunde för att förmedla så mycket energi som 

möjligt. Men jag kunde dock inte komma till samma tillstånd/känsla 

som de föreställningar där publiken var med. 

3. Någon spelning var jag riktigt trött vilket är lätt hänt under en så 

intensiv turné. Jag trodde att jag skulle behöva kämpa för att hålla 

energin uppe, men publiken gav så mycket energi att och jag min 

nivå blev i stort sett lika hög som i fall 1. 

4. Publiken och jag låg på mer eller mindre samma energinivå. Man 

kan säga att nivån var hög men inte spektakulärt hög. 

Den sämsta kombinationen är fall 2 då utbytet mellan publik och musiker inte 

fungerar bra. Den totala energinivån sjunker. 

Den bästa kombinationen är fall 1 då min energinivå som ligger på ”normal” ökar. 

Detta leder till att publiken får ännu mer tillbaks. Det är vid dessa tillfällen som 

man blir extra motiverad och känner ännu mer att det man håller på med ger andra 

människor något. 

Ett tillägg är att de nämnda fallen är generaliserade. Det finns flera andra fall som 

skulle kunna uppkomma i den situation som jag befann mig i, ett exempel att 

utbytet mellan artister och publik ändras under konserten. De fall jag har beskrivit 

stämmer dock bra in på de upplevelser jag hade i detta sammanhang. I min analys 

är det helhetsupplevelsen som är aktuell, alltså den slutgiltiga känslan som man fått 

av konserten. 

Vad som menas med energi och hur man kan försöka förstå detta behandlas i nästa 

avsnitt.  

Turnén är bara ett exempel. De beskrivna fenomenen upplevs mer eller mindre 

alltid vid framträdanden.  
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Det som är intressant med det nämnda exemplet är att det i många andra fall skulle 

kunna vara svårt att inte utesluta andra bakomliggande orsaker. Dessa orsaker 

skulle kunna vara hur man förhåller sig till musiken man framför, hur man 

utvecklats som människa, hur man trivs med sina kollegor och så vidare.  

I exemplet ovan blev iakttagelsen så påtagligt då man gjorde så många 

föreställningar med samma uppsättning inom ett så relativt kort tidsintervall. Det 

fanns inte tid att hinna ändra på sig så mycket och den utveckling som skedde var 

så begränsad att den kan försummas. Utan detta antagande skulle det även vara 

svårt att göra denna analys. Så mycket närmre än denna turné är svårt att komma 

när man ska jämföra de tingelser som jag gjort.  

Ett annars normalt skeende för en frilansmusiker är att spela med olika människor i 

olika produktioner med olika typ av musik. Det ger olika publikgrupper, och dessa 

gruppers beteenden kan skilja stort när det gäller hur de förhåller sig till lyssnandet 

och till musiken. Det nämnda skulle skapa problematik för att göra den analys som 

man med större säkerhet kunnat göra av det beskrivna fallet. 

Andra upplevelser 

I denna reflektion har jag fokuserat på turnén när det gäller förhållandet mellan 

musiker och publik. Detta för att fallet var en intressant studie. Men upplevelsen av 

kontakten med publiken har studerats även i andra sammanhang.  

Ett speciellt sammanhang var då jag av min bror blev involverad att vara med i en 

grupp som framförde musik från tv-spel. I klar majoritet var publikgruppen spel-

fans, ”gamers”. Det är en publikgrupp som jag inte tidigare hade haft någon 

kontakt med men det var en intressant upplevelse. Något som kanske inte är så 

vanligt för en klassisk musiker var att vi fick personliga fans. De såg upp till oss 

och många ville mer än gärna få sina programblad etc. signerade av oss. Vi gjorde 

ett antal konserter med denna grupp. Trots att det inte var den typ av musik som jag 

brukar lyssna på och jag har knappt aldrig spelat ett tv-spel så var det väldigt roligt 

att spela och vi hade ett påtagligt utbyte med publiken under konserterna. Många 

blev mycket besvikna efteråt då de insåg att jag inte var en ”gamer”. 

Sammanfattningsvis kan man helt klart säga att musiken förenade oss. 

Ett annat sammanhang som gav mig starkt intryck var när jag framförde första 

satsen ur Tchaikovskys violinkonsert i D-dur på en elevkonsert när jag studerade 

mitt sista år på kandidatprogrammet. Jag hade kommit tillbaks till skolan efter ett 

års uppehåll och var mycket motiverad. Under en dryg månad lärde jag in denna 

sats och framförde den utantill. Jag riktigt njöt av spela och det framförandet 

kommer jag sent att glömma. Anledningen till att framförandet gav en så positiv 

upplevelse tror jag berodde på all min energi. Energin inom mig var så stark att 

publiken inte var sen med respons. 

Ytterligare ett exempel är när jag för några år sedan spelade jag tillsammans med 

Wells-orkestern i Albert Hall. Bland artisterna fanns bland annat med den före 

detta Deep Purple legenden Glen Hughes och en av låtarna han sjöng var låten A 

Whiter Shade of Pale. Den energi som Glen förmedlade var enorm och han 

skapade en otroligt stark upplevelse. Jag kan inte tala för vad publiken upplevde, 

förutom att det kändes som om hela Albert Hall kokade, men samhörigheten och 

energin mellan oss musiker på scen var otroligt stark. Detta är ett exempel på att 

musiker emellan kan förmedla energi mellan varandra, det sker inte enbart mellan 

publiken och musikerna på scen. 



8 

Jag har vid flertalet tillfällen spelat med popmusiker och en konsert som utmärkte 

sig speciellt var en konsert på en festival i Malmö. Det var många tusentals 

människor i publiken och vi kunde många gånger knappt höra oss själva på scen på 

grund av allt ljud och bifall som publiken gav ifrån sig. Det som var intressant var 

att publiken var så med och gav så mycket till oss, man kände att ett helt folkhav 

levde i musiken som skapades. Det var en mäktig känsla som gav en ofantlig 

mängd av energi. 

Från andra sidan 

Som musiker spelar man inte bara musik, man lever med den varje dag och man 

lyssnar även mycket på musik. Som en liten jämförelse, trots att det är omöjligt att 

göra en riktig med så lite studier, har jag valt att ta två exempel på konserter som 

berörde mig starkt som publik.   

Under min högstadietid i Stockholm besökte jag Berwaldhallen då Truls Mørk 

framförde Elgars cellokonsert i e-moll. Truls är som känt en mycket duktig 

musiker och den känslan han förmedlade då var gripande magisk. Det är en smal 

men så otroligt viktig balansgång mellan att spela fint och att lyckas förmedla äkta 

känslor. Det är en fråga om en slags tajming. Det är svårt att sätta ord på min 

upplevelse, men den konserten berörde mig djupt, något jag bär med mig än i dag 

och jag kan drömma mig tillbaka till konserten och återuppleva samma känsla igen.  

En annan upplevelse var i november 2012 då Berliner Philharmonikerna och 

Simon Rattle gjorde ett gästspel i konserthuset i Stockholm. Det var en 

imponerande upplevelse då de hade ett harmoniskt samspel och inlevelsen var 

mycket förfinad samt att de lyckades framhäva hela symfoniorkesterns 

dynamikspektrum. De bjöd på sig själva på så vis att dirigentens, samt även 

musikernas, sätt var så naturligt och tillgängligt och som lyssnare drogs man med i 

deras hav av njutbar musik. Man förstår anledningen till varför de har ett rykte som 

en av världens bästa symfoniorkestrar. 

Det är uppenbart att man känner stor skillnad mellan olika konserter. De jag har 

tagit upp är två av de som har utmärkt sig. I och med att jag även som publik, och 

jag är inte ensam, har känt dessa skillnader vill jag visa på att teorierna att publiken 

påverkas stämmer. Kan tyckas som en självklarhet men det är ändå viktigt att visa 

sådana också. Det finns de konserter man inte känt någonting men något exempel 

på en sådan upplevelse utelämnas med hänsyn till de musiker som varit inblandade. 

Ett viktigt tillägg är att det inte behövde vara något fel på uppträdandet, man 

kanske inte tillhörde den publikgrupp som musiken var avsedd för. 

Teorier 

Nedan följer fyra olika områden som skulle kunna inverka på publiken och mig 

som musiker. Att det just blev dessa områden är för att jag personligen tror att 

dessa är viktiga och spelar roll.  

• Grupper och gruppdynamik 

• Emergens och synergieffekt 

• Vår utstrålning och energi 

• Musik och samhälle 
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 Grupper och gruppdynamik 

Hos de allra flesta grupper finns sökandet efter samstämmighet, direkt eller 

indirekt. Samstämmigheten kan vara både positiv och negativ, mycket beroende på 

hur sökandet efter denne går till. 

”Grupptänkandet, skapat av ett sökande efter samstämmighet kan tänkas ge 

medlemmarna en illusion av osårbarhet. Denna känsla är ej reellt förankrad i 

verkligheten utanför gruppen, utan i fenomen och företeelser inom gruppen”  

Egerbladh, Tiller, 1998, sid. 111-112 

De flesta kan nog känna igen sig i att man undermedvetet söker anpassa sig till sin 

omgivning. I min analys så gäller detta fenomen även publiken. Antagandet som 

mina upplevelser grundade sig på var att indirekt eller direkt så sökte sig 

publikhavet mot en gemensam lyssnarinställning. Publikhelheten skapade på så vis 

en enad front gentemot musikerna.  

Musikernas front var redan enad genom förarbete och god laganda, vilket gjorde att 

vi var förberedda och kunde ta emot publiken. 

Ett exempel när gruppdynamiken och dess effekter är tydlig är om det kommer in 

en vikarie i en ensemble. Är det från början en grupp som inte riktigt har hittat sina 

platser så kan en vikarie skapa stor oreda. Detta var inget problem under turnén då 

det var samma grupp.  

Emergens och synergieffekt 

Emergens och synergi kan tolkas som om att de förhåller nära varandra men verkar 

på olika plan. Enkelt sagt, med risk för att det blir för enkelt, är emergens mer djupt 

och åt det psykologiska planet medans synergi kan mer gå mot fysiska planet. 

Nedan försöker jag förklara hur dessa fenomen kan yttra sig och hur de förhåller 

sig till mina teorier. 

Man kan säga att emergens är fenomenet av komplexa egenskaper som uppkommit 

från enkla komponenter. Helheten blir större än summan av dess komponenter.  

Man kan jämföra det med att hjärnan är mer än summan av miljardtals celler. 

I psykologiguiden beskrivs emergens enligt följande: 

”Skapande utveckling, att något uppstår ur intet eller ur något annat i en 

skapande process. 

Termen används bland annat för att beteckna en sådan teori om medvetandet 

som säger att medvetandet visserligen har en egenart men uppkommer ur 

nervfysiologiska processer i hjärnan. En sådan uppfattning kallas 

emergentism (emergentism). De olika former en snöflinga kan anta räknas 

som exempel på emergens i den fysiska formen av tillvaro. 

Man kan här tala både om olika verklighetsnivåer och förklaringsnivåer. 

Kemiska fenomen uppstår ur fysiska, fysiologiska ur kemiska, biologiska ur 

fysiologiska och beteenden och medvetanden i vissa av de biologiska. 

Samma värld men i olika framträdelseformer, som kräver var sina 

förklaringssystem, forskningsmetoder och teoribildningar.”  

(http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=emergens) 

Detta är intressant då man ser till min upplevelse. Det är inte individerna på scen 

och publiken som ensamma påverkar, utan när vi befinner oss alla tillsammans i 
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lokalen utgör vi tillsammans en helhet. Vi tillsammans skapar upplevelsen. I denna 

teoris tankar kan man således dra slutsatsen att det inte är musikerna på scen som 

gör konserten, utan att vi helt enkelt gör den tillsammans med publiken. Detta är 

något som jag efter mina erfarenheter tycker stämmer väldigt bra. Det är viktigt att 

utövaren ej underskattar sin publik. Man ska behandla dem med stor ödmjukhet 

och ha förståelse för hur man på bästa sätt kan nå dem beroende på sammanhang. 

Allt för att kunna förmedla de känslor och upplevelser som man avser med sitt 

framträdande. 

Vid vissa tillfällen då jag uppträtt har samverkan varit så stark att man känt sig rent 

utav euforisk och att man genomströmmats av ett känslorus. Dessa tillfällen 

glömmer man aldrig och den känslan kan ej uppnås utan samverkan från publiken, 

i alla fall inte hos mig. Jag behöver nog inte nämna att prestationen hos utövaren då 

också bli på topp. Det är denna samverkan som man ska och bör eftersträva som 

musiker. Jag har främst spelat stilarna klassikt och pop och jag har upplevt dessa 

euforiska ögonblick inom båda dessa gengrenar.   

Hur publiken påverkas av musiken kan jag dock inte säga då jag i så fall skulle 

behöva befinna mig både på scen och åhörarbänken samtidigt. Detta på grund av 

att min bedömning utgått från mig själv. Men många gånger har det ändå varit 

omöjligt att tvivla på att publiken har blivit berörd när man sett dem efter eller 

under en konsert, vilket har förstärkt minnet av upplevelsen. 

Jag vill även ta upp att emergens och synergi är något som talas om och är viktigt 

inom andra områden i samhället. Detta för att man ska vara försiktig med att se för 

smalt och bara fokusera på sitt område. Jag tror att det är viktigt att vidga sina vyer 

och ibland lära och få inspiration från andra håll än just det område man sätter sig 

in i. Det ökar förståelsen för vad man själv håller på med och man kan utvecklas 

till att bli ännu bättre på det man gör. 

Ett exempel från ett annat område där det talas om synergi är där Gunnar Sahlin, 

riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket (2003-2012), talade om en 

nationell plan för digitalisering (konferens ”Vägar framåt”, 17/12-2009) och 

tillgängliggörande samt digitalt bevarande av bibliotekens innehav och material. 

http://www.ur.se/Produkter/156514-UR-Samtiden-Vagar-framat-Samarbete-ger-

synergi 

Det som det talades om i detta sammanhang var hur viktigt det är med dialoger och 

med samarbete med andra aktörer. Ett av de ”klassiska” uttrycken när man talar om 

synergieffekt, att ett plus ett är lika med tre, diskuterades. Kontentan var att vid ett 

samarbete kan man nå ett mycket bättre resultat.  

Att samarbete skulle ge ett bättre resultat är något som har varit känt länge, men det 

är inte nog viktigt att poängtera och komma ihåg vikten av den. Man kan direkt se 

kopplingen till ämnet som berör förhållandet mellan publiken och musikern.  

Även inom forskning kring andra viktiga områden, såsom skol- och lärarforskning 

talar man om synergi: 

”Med en matematisk metafor innebär en synergieffekt att ett plus ett blir mer 

än två. I termer av grupparbete i en tregrupp förväntas en synergieffekt ge 

upphov till att ett plus ett plus ett bli ”någonting mer” än tre, t.ex. en 

annorlunda känsla av ansvar och kamratskap.” 

Egerbladh, Tiller, 1998, sid. 237 

Detta knyter även an till det jag skrivit innan, fast ur ett annat perspektiv. Även om 

Gunnar talade om myndigheter för samarbete och jag talade om emotionellt 
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samarbete så är principen densamma om man ser det på olika sätt och ur olika 

dimensioner. Vad som skapas mellan musiker och publik kan vara svårt att ta på 

och kan vara svårt att definiera.  

Jag är övertygad att synergi och emergens står för en betydande roll i kontakten 

med publiken. Resultatet av de fenomen de beskriver kan ibland vara svårt att 

förklara med vår dimension att tänka och se på saker idag. För att få en djupare 

förståelse kan man behöva vidga sitt sätt att tänka. Det behöver inte vara något 

spektakulärt över det utan bara tanken att det finns framtida vetenskaper som vi 

kanske inte funnit än eller som vi inte kunnat sätta ord på. 

Eller så är det någonting som vi aldrig riktigt kommer kunna förstå. Vi kan se 

förändringar i hjärnan och mäta elektriska signaler i den vid yttre påverkningar, 

men vi kan inte idag förklara det som egentligen sker när dessa synbara 

förändringar i sin tur gör att människan upplever en känsla. Det räcker inte med 

förklaringar som tar upp hur nervsignaler och hormoner fungerar och samverkar. 

För om det skulle räcka med sådana förklaringar trots att de ändå är både 

avancerade och komplexa, hur kan man då förklara just synergi och emergensen?   

Vår utstrålning och energi 

Vår utstrålning kan vara svår att påverka. Vi sänder ut signaler på flera olika sätt. 

Den allmänna uppfattningen är att hur väl man än försöker spela en viss roll så 

avslöjar utstrålningen dig. Det finns självklart undantag till det men det tror jag 

många gånger handlar om att människor lär sig att spela sina känslor så att de tror 

sig själva lika mycket som de lurar andra. Jag tror att det är svårt eller kanske rent 

av omöjligt att förmedla en känsla om man inte någonstans är övertygad i den. Man 

kan säga att det blir ett skådespeleri där man går in i en roll.  

Energin som det talades om i tidigare avsnitt har med utstrålningen hos publiken 

och musikern att göra. Likaså som det kan vara svårt att beskriva utformningen av 

utstrålningen kan det svårt att beskriva energin som talats om.   

Den känsla som jag anser man bör uppnå är att skapa den rusande känslan hos 

publik och musiker. Det är långt ifrån en omöjlig uppgift som jag även nämnde i ett 

tidigare avsnitt. Den känsla jag beskriver är egentligen den som många menar att 

de känner när man blivit berörd och berörd på djupet. Denna beröring skapar 

känslor som kan sträcka sig över hela känslospektrumet, vart den landar och 

hamnar beror på situationen man befinner sig i. 

Musik och samhälle 

Speglar dagens musik samhället eller speglar samhället dagens musik? Kom hönan 

eller ägget först? 

När man talar om förhållandet mellan musik och samhälle kommer man i kontakt 

med vetenskapen musiksociologi. 

Jag avser inte att gå så djupt in i musiksociologin utan hålla mig på en ytlig nivå 

och ytligt ta upp delar som korsat mina tankar och studier. Detta på grund av att 

musiksociologin är en så stor och intressant vetenskapsgren i sig. 

Några beskrivningar av ämnet musiksociologi ses nedan. 

Utdrag från Nationalencyklopedin: 
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”Musiksociologi, deldisciplin inom både musikvetenskap och sociologi, som 

syftar till att belysa de relationskomplex som råder mellan musikverk, 

musikliv och samhälle.” 

http://www.ne.se/musiksociologi (hämtad 2013-08-13) 

Hämtat från MusikSök: 

”Musiksociologi, forskningsgren inom musikvetenskapen som söker klargöra 

förhållanden och orsakssammanhang mellan musiken, samhället och 

individen. Ibland lånas därvid kvantitativa mätmetoder från sociologin, och 

ofta tillämpas begrepp som social funktion, gruppbeteende, attityd och 

attitydförändring. Olika problemställningar kan urskiljas allt efter 

utgångspunkten. Studiet kan utgå från (1) musikens innehåll: i vad mån och 

hur uttrycker innehållet tendenser i samhället? De kan också gälla 

undersökningar av (2) samhällets musikliv, dess uppbyggnad och 

organisation, institutioner och mekanismer. Man kan slutligen utgå från (3) 

individers attityder till olika musikgenrer och valen bakom konsumtionen av 

musik. Förutom problemen rörande det samtida musiksamhället ger 

musiksociologin bidrag till kunskapen om musikens socialhistoria.” 

http://musiksok.se/MUSTERM/u_musiksociologi.htm (hämtad 2013-08-13) 

”Om man ställer sig frågan vad musiksociologi är, kan man få ungefär 

följande svar: kunskaper om förhållandet mellan musiklyssnaren som 

socialiserad individ och musiken själv.”  

Adorno, 1962, 1968, sid. 11 

Som säkert läsaren märkt tangerar detta ämne mina tidigare nämnda tankar om 

samhälle, individen och musiken. Förhållandet som finns mellan publiken och 

musiken. 

Adorno delar in lyssnarna i olika typkonstruktioner beroende hur olika individer 

lyssnar och förhåller sig till lyssnandet. 

Han säger vidare: 

”En grundläggande svårighet är att – utöver mycket ytliga indicier nå 

vetenskaplig insikt om det subjektiva innehållet i den musikaliska 

erfarenheten. Med experiment kan man nå reaktionens intensitet, men 

knappast dess kvalitet. Musikens bokstavliga, fysiologiska och mätbara 

effekter - man har till och med ägnat sig åt den ökade pulsen - är ingalunda 

identiska med den estetiska upplevelsen av ett konstverk som konstverk.”  

Adorno, 1962, 1968, sid. 13 

Det han är inne på är det som jag talade om innan. Man kan med olika teorier 

försöka förstå hur publiken påverkas av musiken men det är svårt att med dagens 

vetenskapliga metoder påvisa dessa teorier. Sedan tror jag att svaret inte 

nödvändigtvis bör finnas i kända teorier utan kan komma att finnas någonstans där 

vi inte förstått att leta än. Kanske till och med ett område som vi inte vet hur vi ska 

komma åt än. 

”Verbaliseringen av den musikaliska upplevelsen stöter på oöverstigliga 

hinder hos de flesta, eftersom de inte behärskar den tekniska terminologin. 

Det verbala uttrycket är dessutom redan filtrerat, och dess kunskapsvärde för 

de primära reaktionerna är problematiskt.” 

Adorno, 1962, 1968, sid. 13-14 

I min tolkning är detta som han skriver typiskt när det gäller musik. Upplevelsen 

man får av musiken kan inte med rättvisa sättas ord på. Det verbala uttrycket är så 
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otroligt begränsat om man ser till det breda spektra som vi människor har själsligt 

och känslomässigt. 

Det Adorno beskriver och mina tankar ligger ofta nära varandra. 

Jag skulle dock vilja tillägga att teorierna och intresset för hela mitt arbete bygger 

på att lyssnaren skapar någon slags förhållande till musiken. I det värsta tänkbara 

scenariot kan musiken stötta bort lyssnaren så pass att den enda tanken hos 

lyssnaren är att den inte gillade musiken men troligare och lika tråkigt är att 

lyssnaren bestämt sig att den inte gillar musiken och stöter bort sig själv från den. 

Andras teorier 

Det finns även andra personer som reflekterat över samma sak som jag. En av de 

många är Francisca Skoogh som jag här citerar. 

”Vad döljer sig i kommunikationen mellan musiker och publik?  I Kulturnytt 

säger poeten Magnus William-Olsson att konstverket förverkligas som 

konstverk, inte bara i den privata tillägnelsen, utan när man gemensamt 

börjar prata om det. 

I västerländsk musik är det noterna som styr och musikers fokus ligger på att 

göra noterna rättvisa, vara så nära ursprunget som möjligt, kanske framförallt 

stilistiskt. Detta är så pass mycket i fokus att lyssnaren och kommunikationen 

med lyssnaren inte alltid får plats. Den förväntas på något sätt ske av sig 

självt när noterna är korrekt uttolkade. Det Magnus William-Olsson beskriver 

är en förlängning av tolkningen, men den är inte särskilt prioriterad eller 

utforskad varken forskningsmässigt eller konstnärligt. Varför lämnas 

publiken utanför som vore de figurer ur en tavla av James Ensor, som rader 

av okända personer i konsertsalen iklädda masker, pappfigurer redo att ta 

emot det som tolkas åt dem? Musiken blir inte musik bara när någon spelar, 

eller när någon lyssnar, utan också när man börjar tala om den tillsammans.” 

Francisca Skoogh, musiker och psykolog 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5252246 

Jag har tagit del av Franciscas radioessä som finns publicerad hos Sveriges radio. 

Där talar hon även om att publiken ser artisten som en person i mask, och det är i 

det mellanrummet som masken skapar, som det konstnärliga utbytet sker. På så vis 

menar hon att det inte bara är den som framträder som skapar.  

Vidare säger hon att även publiken kan ha en mask då de kan vilja vara ifred med 

sina upplevelser. Att publiken skulle vara en del av framträdandet kan av publiken 

skapa förvåning och misstycke, som att det är emot spelreglerna. Hon säger sedan 

strax därefter: 

”Tystnaden är alltid mest talande och laddad med innehåll.” 

Relaterat till mina tankar och teorier 

Det är alltid intressant att analysera en annan persons teorier och jämföra dem med 

sina egna. Både för att man själv kan få ord på tankar man haft eller att man blir 

motsagd på vissa idéer man haft och blir tvingad att återvärdera dem för att 

antingen bli mer övertygad om sin tes eller omvärdera vissa saker. 
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När det gäller kommunikationen mellan publiken och musikern är Francisca och 

jag inne på samma spår. Hon har enbart utgått från publiken för klassisk 

västerländsk musik, medan jag i min studie har blandat klassisk med pop.  

Referatet ovan anser jag tyvärr är en bra beskrivning över hur attityden till 

västerländsk klassisk musik i överlag ser ut idag. Det är i många fall tråkigt att det 

förhåller sig så då den klassiska musiken har så otroligt mycket att förmedla även 

till dagens människor. Det är många som inte håller med mig och säkert en del som 

blir upprörda när jag tar upp följande problem som jag upplevt. Jag har känt att 

många gånger tas kravet på ”interpretationsexakthet” över konsten att spela och 

förmedla äkta uttryck. Jag anser att det inte spelar någon roll hur mycket vi än 

försöker interpretera t.ex. ett verk av Bach, så kan vi aldrig förmedla musiken som 

den förmedlades under hans levnadstid.  

Självklart kan man spela verket stilistiskt eller ”tidstroget”, det vill säga att man 

ska spela och tolka noterna efter de beskrivningar och instruktioner som finns från 

den tiden då verken skrevs. Men vi kan aldrig uppleva eller ens förstå hur man 

skulle kunna lyssna på musiken som publiken och musikerna lyssnade och 

uppfattade musiken på den tiden. Då var musiken ny och modern och människor 

reste ofta långa sträckor för att kunna ta del av verken. För att ytterligare förstärka 

min ståndpunkt så är en av de många saker jag kommer ihåg från musikhistorien 

jag läst på KMH att dåtidens musiker improviserade mycket. Vi kan med andra ord 

aldrig riktigt förstå hur de samhällena på den tiden egentligen förhöll sig till 

musiken, hur ska vi då kunna försöka spela den som folk på den tiden?    

Det är alltså en fråga om samhället, där vi i dagens samhälle inte kan leva oss in 

och förstå känslorna hos människorna på 1600-1700-talet. Ingen känd vetenskap 

skulle kunna ge oss den informationen. Återigen och här på ett tydligt sätt kan man 

konstatera att samhället är en viktig parameter när man talar om publiken och 

musikerna. 

Jag vill förtydliga att det inte är sagt att publiken idag inte kan njuta av sin Bach, 

det är en annan fråga och självklart kan de det. Det jag ville belysa är attityden i 

den del av den klassiska världen där ”att tolka vad kompositören kan menat” är ett 

vikigare mål än målet att förmedla och ge något till den publikgrupp som man 

uppträder inför. Såsom även Francisca skrivit. 

Hon talar om spelregler mellan publik och musiker vilket även jag var inne på och 

nämnde under rubriken ”Tankar kring faktisk upplevelse”. Ett exempel på detta är 

hennes upplevelse som var att publiken blev förvånade när de ombads vara en del 

av framförandet. Det finns olika spelregler för hur publiken bemöter musikerna på 

scen och man kan se stora skillnader mellan olika gengren.  

Ett intressant experiment skulle vara att försöka bryta dessa. Man skulle troligtvis 

dock behöva en publik som är medveten om experimentet då dessa spelregler ofta 

är djupt rotade i samhället och då de förväntningarna som finns hos publiken utgör 

en viktig parameter för tillgängligheten hos dem.  

Som jag även skrivit om innan tar även Francisca upp detta med att det sker ett 

utbyte mellan publik och musiker. 

 Angående det som hon nämner om maskerna, att publiken vill vara ifred med sin 

upplevelse kan tolkas på flera sätt. Min tolkning av vad hon menar är att publiken 

har upplevelser men de är ej och vill ej vara en del av framträdandet. Jag skulle 

snarare säga att de är en del av framträdandet, de är med och skapar helheten, men 

de vill inte tala öppet om sin upplevelse. Detta är i många fall förståligt då ord 
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många gånger inte räcker till för att beskriva en upplevelse eller att många kanske 

inte vill blotta sina känslor. 

Slutreflektion 

Den troligtvis största felkällan i min uppsats är min avgränsning. Man kan fokusera 

på den biologiska aspekten, den psykologiska och så vidare. Jag har valt att utgå 

från mina upplevelser och kunskaper och se till de teorier som har känts viktiga ur 

min synpunkt.  

Det är mycket som hänger ihop och om man sätter upp allt som kan tänkas påverka 

som är känt för oss idag kommer man troligtvis se att den ena saken inte 

undkommer den andre.  Dessa saker kan vara musiker, ljus, ljud publik, scen, rum 

och så vidare. Andra saker som inte får förringas är stadskulturer, denna aspekt har 

jag utelämnat då jag inte haft någon kunskap om denna i de olika städer som 

besökts. Jag nöjde mig med att ta upp samhället. Man skulle kunna säga att 

stadskulturer är en ytterligare fördjupning. Jag avgränsade mig till fyra teorier men 

det finns säkerligen fler teorier och förklaringsmodeller för frågan om förhållandet 

till publiken.  

Det är svårt, kanske till och med omöjligt att kategorisera människor då man talar 

om musik eftersom publik likson musiker går igenom olika faser i sina liv, som i 

många fall kan resultera i att olika typ av musik berör mer eller mindre. Det finns 

dock undantag då det finns den musik som kopplar oss tillbaks till minnen, denna 

musik berör oss alltid. Dagens teknik har gjort musik mycket mer lättillgänglig och 

majoriteten av lyssnandet är just på inspelad musik. Något som lyssnaren inte får 

glömma är att gå på konserter för att höra och se levande musik då det är 

upplevelse i en ytterligare dimension.  

Det som jag konkret har kommit fram till gällande min andra frågeställning, hur 

musikern påverkas av förhållandet till publiken och hur man kan förklara detta 

förhållande, är att alla de teorier som jag nämnt skulle kunna inverka på detta 

förhållande. De teorier som för mig var extra intressant var emergens och synergi. 

Innebörden av dessa begrepp ligger nära min uppfattning av vad som eventuellt 

kan ske mellan musiker och publik. Just därför att teorin kring dessa begrepp är att 

tillsammans blir det något mer än just publik och musiker.  

Något annat som var intressant var att mina tankar var långt ifrån unika och att man 

korsat andras tankar. Andra har också funderat och reflekterat mer eller mindre 

direkt kring mina frågor.  

Som jag nämnde i inledningen är det svårt med dagens vetenskap att förklara vad 

som sker vid utbytet med publiken. Min avsikt är att skapa funderingar och vidare 

iakttagelser av detta studium. Som musiker är det av största vikt att man förstår sig 

själv och sin publik. Den första frågeställningen belyste att man ska förstå sig själv 

och den andre frågeställningen relationen till publiken.  

Den första frågeställningen, varför man håller på med sitt musicerande, är 

individberoende och kan såldes bara besvaras av musikern själv. Anledningen till 

att jag ägnar mig åt min konstutövning och mitt mål med mitt musicerande har 

beskrivits i texten men det är svårt att göra dessa ord rättvisa. Man jobbar mot och 

försöker alltid att prestera, förmedla och skapa med stor omsorg. Dock ska man 

inte sätta för stor press på sig själv och man ska komma ihåg att den är en 

människa som står bakom. Skulle man misslyckas så gör det inget, det viktiga är att 
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man vet vad man vill, varför och hur man ska uppnå sitt resultat. Att ha ett intresse 

att utveckla sig själv och försöka komma till insikt hur man ska lyckas fånga sin 

publik. Detta är lätt att rada upp i teorin men i praktiken krävs det att man når en 

balans som passar för en själv. Så länge man lever det liv man vill leva är det inget 

som hindrar musikern att förverkliga sina mål. Jag har alltid försökt att bara vara 

mig själv och det har gjort mig trygg. Ibland måste man dock spela ett spel för att 

fungera i grupper där övriga också spelar ett spel, detta spel har ofta med en kultur 

i miljön att göra. Men i slutänden måste man tro på sig själv i alla situationer.  

Att kunna beröra andra människor med musik är något mäktigt som ska vårdas 

ömt.  
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