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Sammanfattning  
Under hösten 2011 och våren 2012 har jag som basist genomfört fem helt olika konserter i 
olika konstellationer och genrer. Jag har valt att analysera dem för att få större förståelse om 
vad det är som faktiskt påverkar mig i samband med en konsert.  
 
Frågorna som behandlas är: 
• Vad hade jag för känsla innan spelningen? 
• Vad hade jag för känsla på scenen? 
• Hur uppfattade jag publiken? 
• Vad kände jag direkt efter konserten? Hur känner jag nu, en tid efter konserten? 
• Vad skulle jag gjort annorlunda om jag fick göra om spelningen? 

 
Studien är introspektiv och jämförelserna av konserterna handlar inte om vad andra tycker, 
det är en jämförelse av mina upplevelser vid olika konsertsituationer. 
 
Under arbetets gång när jag analyserat varje konsert har jag insett hur viktigt det är att man 
mår bra och har en bra magkänsla precis innan en konsert. Det är något som inte slagit mig 
tidigare.  
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Inledning  
I mitt examensarbete vill jag forska i vad som faktiskt gör att man alltid reagerar annorlunda 
och bearbetar konserter på olika sätt. Givetvis handlar det om olikheter rent musikaliskt och 
vilken roll man har på scenen. Genom att jämföra fem helt olika konserter där jag har helt 
olika roller har jag tänkt besvara några frågor som berör både det musikaliska, de sceniska 
uttrycken och hur jag mår i de olika rollerna. 
 
Jag är själv basist och jag har varit musikaliskt aktiv sedan jag var två år gammal då jag 
började i barnkör, vid fyra års ålder började jag spela fiol och efter det så ökade 
musikintresset och antalet instrument jag började behärska. Jag började spela bas när jag var 
elva år och det har varit mitt huvudinstrument sen jag var 16 år. Nu studerar jag på 
rockmusikerutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå. Utbildningen skulle lika väl kunna 
heta ”livemusiker” (då t.ex. studiomusikerutbildningen finns på skolan) eftersom vi i 
huvudsak framför våra projekt med en konsert. Vi har haft en mängd olika projekt under 
dessa år jag gått här och jag har märkt själv hur man angriper konserterna olika för varje 
projekt.  Jag har sett många konserter i mina dagar och eftersom jag själv är basist så lägger 
jag ofta, utöver det musikaliska, stort fokus på hur basisten förvaltar sin energi på scenen.  
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Syfte  
Syftet med arbetet är att få en större förståelse för vad som faktiskt påverkar mig när jag står 
på en scen. Det är givetvis många olika faktorer (som förberedelser, låtmaterial etc.) som kan 
inverkar på detta men här har jag valt att fokusera på följande specifika frågor:  
• Vad hade jag för känsla innan spelningen? 
• Vad hade jag för känsla på scenen? 
• Hur uppfattade jag publiken? 
• Vad kände jag direkt efter konserten? Hur känner jag nu, en tid efter konserten. 
• Vad skulle jag gjort annorlunda om jag fick göra om spelningen? 

 
Genom att ställa dessa frågor hoppas jag kunna få ut mer konkreta svar som jag kan tänka på 
inför kommande framträdanden.  
 
För att det skall vara ett forskningsarbete så måste ju andra kunna ta del av och dra nytta av 
arbetet. Det är ju väldigt baserat utifrån mig som skriver detta men förhoppningsvis kan man 
alltid lära sig något och få egna tankar kring det som man kanske inte tänkt på förut. En sak 
som jag upplever på ett vis kanske inte en annan person håller med om alls men 
förhoppningsvis kommer det ge några funderingar kring ämnet.  
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Metod 
Jag har valt att jämföra fem olika konserter och se hur de olika rollerna jag haft i dem 
påverkat mig. Med olika roller menar jag att jag haft olika stort fokus på mig, ibland har jag 
varit en av frontfigurerna och ibland har jag knappt synts till. Efter varje konsert har jag 
skrivit ner så många tankar och intryck som jag kommit på för att jag sedan ska kunna minnas 
och gå tillbaka till varje konserttillfälle så lätt som möjligt.  
 
De fem konserterna är av väldigt olika slag vad gäller till exempel repertoar, genre, 
musikerbesättning, lokaler och publik. Detta för att försöka se om något ger större utslag på 
någon av frågorna i resultatet. 
 
Arbetet är en introspektiv studie eftersom att det baseras på mina tankar och reflektioner kring 
de valda konserterna. Jag ser det svårt att referera till tidigare forskning eller tidskrifter då de 
inte beskriver samma konserter som jag valt att analysera. På det viset känns det inte relevant. 
Jämförelsen av konserterna är inte vad andra tycker, det är en jämförelse av mina upplevelser 
vid olika konsertsituationer. 
 
Gemensamt för alla dessa konserter är att jag känner alla i de olika banden väldigt bra, dock 
är det bara i Konsert nr 1 och enstaka låtar ur Konsert nr 2 där jag har spelat materialet flera 
gånger live.  
 
Konsert nr 1 
Nevärlläjf – 20/8 2011 – Slottskogen Goes Progressive - Göteborg 
Den första konserten jag valt att reflektera över är den jag hade i slutet av sommaren 2011 
med mitt band från gymnasiet. Vi heter Nevärlläjf och har haft framgång med vinst av 
Jazzpriset i Musik Direkt 2007. Vi har spelat på en del stora festivaler som Stockholm Jazz 
och Peace and Love i Borlänge. 2009 släppte vi vår debutskiva på det franska bolaget Musea  
. Skivan blev ingen storsäljare då vi spelar en ganska komplicerad och ”insnöad” progressiv 
fusionrock med otroligt mycket taktartsbyten och byten av genrer. En del skulle kalla musiken 
schizofren och det är jag beredd att hålla med om.  
 
Spelningen var på Sveriges största progressiva rockfestival så där passade vi in och vi visste 
att vi hade en mängd fans på plats. Bandet består av två gitarrer, synth, bas och trummor. 
Musiken är ofta baserad på riff och solon som i huvudsak spelas av gitarrerna men ibland är 
det jag och keyboardisten som står för det. Jag står längst fram i mitten på scenen och skulle 
nog kunna ses som frontfigur då det oftast är jag som sköter mellansnacken. Ur ett sceniskt 
uttrycksperspektiv är bandet ganska roligt att titta på (det är kommentarer vi nästan alltid får 
höra efter spelningar). Alla har ganska fria roller på så sätt att vi inte har bestämt något innan, 
ingen vet hur spelningen kommer sluta, vad vi kommer göra på scenen. Om jag känner att nu 
vill jag spela solo så kan jag meddela det till övriga bandmedlemmar och så spelar vi kanske 
en extra solo-vända. Vi har inte heller lagt på oss någon attityd som säger att vi ska vara på ett 
visst sätt. På det viset skulle man kunna säga att vi skämtar lite med vår egen musik.  
 
 
Konsert nr 2 
Tribute to The Mars Volta II 4/11 2011 – Black Box, Studio Acusticum - Piteå 
Min andra konsert var en tribute konsert till det amerikanska alternativrockbandet The Mars 
Volta. Tribute kommer från engelskan och betyder hyllning, i detta fall betyder det att jag och 
mitt ihopsatta band spelar låtar av bandet The Mars Volta, som en hyllningskonsert. Min 
ambition med projektet var att försöka göra en så snarlik kopia av deras liveframträdanden 
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som möjligt. Det går såklart inte att återskapa en konsert från början till slut, speciellt inte när 
det inte är samma musiker, men jag ville testa på att göra en konsert enligt deras struktur. 
Under deras liveframträdanden kan en låt som är sju minuter på CD bli 20-30 minuter live. 
De bygger ut låtarna med oändliga improvisationsdelar där både trummor, gitarr och synth har 
solopartier, gärna samtidigt.  
 
The Mars Volta är ett av mina absoluta favoritband som gett mig mest inspiration musikaliskt. 
Jag tycker om dem så mycket att det här var den andra konserten jag gör med deras låtar. 
Under den första konserten som vi hade ett år innan så kortade jag ner låtar otroligt mycket så 
det blev mest en röra med 10-15 delar i varje låt. Jag minns speciellt låtarna ”Tetragrammaton” 
och ”Day of the Baphomets”. ”Tetragrammaton” är nästan 17 minuter på skiva och min 
version blev ungefär åtta minuter. Jag valde att ta bort repriser på två verser, likaså korta ner 
antalet refränger. Jag valde även att ta bort några delar helt och hållet. Eftersom en vanlig 
Mars Volta låt innehåller så många delar och jag klippte bort många verser och refränger 
kändes det som att ingenting återkom. Jag tror att det var frustrerande för både musiker och 
publik. Efter den konserten hade jag känslan att vi faktiskt inte gjorde konserten på ett ärligt 
sätt. I och med de nedklippta versionerna samt bristen på improvisationer ville jag göra det på 
riktigt ett år senare. Jag försökte då arra upp låtarna som Mars Volta framför dem live, det vill 
säga väldigt långa improvisationsdelar och solon med långa ljudlandskapspassager som till 
exempel många lager av synthar eller gitarrloopar. Låtarna hade med andra ord en fast 
struktur men ingen visste riktigt vad som skulle hända i improvisationspartierna. 
 
Mars Voltas musik skulle nog beskrivas som alternativ rock med mycket influenser från 
Latinamerika och punk. En salig blandning med udda taktarter och häftiga melodier.  
Mina favoritskivor från dem och som jag ger som lyssningsförslag är De-Loused in the 
Comatorium och Frances The Mute.  
 
Sättningen vi hade var sång, två gitarrer, bas, trummor, percussion och samplingar från en 
dator för att bygga ljudlandskap. Innan konserten hade jag bett alla i ensemblen att strunta 
fullkomligt i publiken. Detta gjorde jag för att jag först haft tanken att skriva ett arbete om 
publikkontakt. Jag har sett Mars Volta fyra gånger live och en sak som är genomgående för 
deras konserter är att de är väldigt ”inåtvända”. De säger inte så mycket mellan låtarna och 
det märks att de vill koncentrera sig på sitt musicerande. Jag ville försöka återskapa detta och 
se hur det fungerade på mig och mitt band.  
 
 
Konsert nr 3 
BackSync 5ive – 18/11 2011 – Kårhuset – Piteå 
Under hösten var jag också delaktig i en ”pojkband-tribute” som vi kallade BackSync 5ive.  
Pojkband var väldigt populärt under 90-talet. Med pojkband menar man några killar i en 
grupp som sjunger och dansar till ofta programmerad popmusik. Exempel på pojkband är 
Backstreet Boys, N*Sync, Five och Westlife, därav namnet på projektet.   
 
Projektets mål var att ha en rolig, nostalgisk kväll på kårhuset i Piteå eftersom de flesta i 
publiken lyssnade på just dessa band när de var små. Ensemblen bestod av fem frontfigurer 
som dansade och sjöng. Kompbandet bestod av sex musiker samt en dator för backing tracks. 
Med backing tracks menas att man spelar tillsammans med en dator där man programmerat 
till exempel synthar, förinspelade körer med mera. Detta var nödvändigt då musiken ofta är 
baserad på väldigt många lager av synthar. Eftersom vi ”bara” var sex personer i bandet så 
kunde vi inte hantera allting själva. 
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Varför väljer jag då att analysera detta projekt? Jag var ganska säker på att de enda som skulle 
få uppmärksamhet av publiken under konserten var de fem frontmännen, bandet skulle lika 
gärna ha kunnat spela playback och ingen hade brytt sig eller ens märkt det. Jag var väldigt 
osäker på hur kul jag skulle tycka att det var att spela för en publik som inte ens la märke till 
en. Vi hade dock sagt till varandra att verkligen ge allt vi hade. Det var egentligen det enda vi 
kunde göra för att det inte skulle se konstigt ut ur ett visuellt perspektiv.  
 
 
Konsert nr 4 
Tribute to MUSE 3/2 2012 - Black Box, Studio Acusticum - Piteå 
Jag och min vän Simon Sigfridsson pratade för länge sedan om att dra ihop ett konsertprojekt 
där vi skulle spela låtar av det brittiska bandet Muse. Musiken skulle kunna beskrivas som 
episk rock med mycket körstämmor inspirerande av Queen samt en mängd synth-arpeggion. 
Vi visste att det skulle bli oerhört mycket jobb med att programmera synthar, körer, vocoder 
med mera till backing tracks. Eftersom att Muse bara är tre personer så ville inte vi vara sämre, 
vi tog in trummisen Alexander Björnfot som jag spelat med i över tre års tid. Alla i gruppen 
kände sig trygga då alla har känt varandra en längre tid.  
 
Ett problem som vi upptäckte med en gång var att vi skulle bli tvungna att köra alla låtar 
till ”click”, det vill säga metronom. Detta för att vi skulle kunna synka tillsammans med 
datorns uppspelning av de programmerade instrumenten. Vi behövde så kallad in-ear lyssning 
till alla repetitioner. In-ear lyssning är när man har på sig hörselsnäckor och hör musiken 
därifrån istället för golvmonitorer. Ljudet blir tydligare och man kan isolera så att det bara är 
vi som spelar som hör metronomen, vilket inte skulle vara möjligt om vi haft golvmonitorer. 
 
Att detta skulle bli det största projekt vi någonsin genomfört var det inget tvivel om. Vi 
satsade stort med att programmera synthar och spela in körstämmor. Vi planerade också att ha 
bildprojektion bakom oss som visade bildspel och ibland textrader i till exempel refränger. 
Detta var något som gick i stöpet i sista sekund av en mängd olika anledningar. Vi lyckades få 
tillgång till en väldigt stor ljusrigg så det var mycket planerande med hur vi ville att ljuset 
skulle se ut, ytterligare en sak som tog mer tid än vi är vana att arbeta med. Det var många 
gånger vi undrade om vi tagit oss vatten över huvudet. 
 
Detta är den konserten då jag haft störst roll på en scen, basgångarna är ofta väldigt 
framträdande, jag sjöng mycket stämmor och kanske det viktigaste av allt, vi var bara tre 
personer på en väldigt stor scen. Jag är inte van att ha mycket plats att röra mig på samt stå i 
så stort fokus så jag var väldigt nervös inför detta. Eftersom vi höll i hela projektet och 
försökte pussla ihop alla olika arbetslag, såsom TV, radio, ljudtekniker, ljustekniker samt 
även bildprojektion så var det stressigt in i sista sekund.  
 
 
Konsert nr 5 
Inside or Outside the Box - 18/2 2012 - Black Box, Studio Acusticum - Piteå 
Det sista projektet jag vill skriva om är ett projekt jag deltog i tillsammans med dansgruppen 
PDP. Jag blev kontaktad av dem redan i början av höstterminen och blev tillfrågad om jag och 
min klass ville samarbeta med dem. En av gitarristerna fick lämna återbud men vi klarade oss 
på gitarr/piano, sång, bas och trummor. Vi sågs några gånger under höstterminen 
och ”jammade” ihop. Det var en speciell process då ingen av oss musiker jobbat tillsammans 
med dans förut. Jag vet inte om vi kom fram till något konkret under de första träffarna så vi 
bestämde sedan att det var dansarna som fick bestämma vad de ville att vi skulle spela då det 
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var de som skulle sätta koreografier till danserna. Efter många diskussioner fram och tillbaka 
så hade vi en låtlista med olika musikstilar. Vi fick lov att arrangera om vissa låtar för vår 
sättning samt skriva varsitt solo på sitt instrument, trummor, bas och piano. Bassolot skrev jag 
i samråd med dansarna, vi diskuterade vad som skulle hända och vad som behövdes för dem. 
När vi var klara så hade jag kommit fram till att jag blev tvungen att spela in bassolot och 
spela playback till låten. De ville ha saker som inte var möjliga att sköta med effektpedaler. 
Detta var smidigt också då tempot var väldigt känsligt för dem. Det var en spretig konsert rent 
genremässigt, med musik från bland annat Jimi Hendrix till den svenska jazz-pop duon Koop 
samt någon slags tysk cirkusmusik. 
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Resultat  
Jag har valt att analysera konsertera genom några frågor som känns relevanta för mitt arbete. 
 
 
1. Vad hade jag för känsla innan spelningen?  
 
Konsert nr 1 – Nevärlläjf  
Jag kände mig lugn och avslappnad, kanske lite för lugn. Jag vill gärna ha ett litet 
adrenalinrus i form av nervositet eller spänning i kroppen. Dagen och vår soundcheck var 
väldigt utdragen så jag hann gå ner i varv lite för mycket. En väldigt svår situation som jag 
fortfarande inte riktigt vet hur jag ska hantera. Jag hörde innan konserten att det hade snackats 
mycket om oss. Det kändes som att förväntningarna var höga på oss men jag kände ingen 
större press. Vi hade ingenting att förlora och precis innan spelningen lyckades jag peppa till 
mig och övertyga mig själv att vi skulle visa alla åskådare vilka vi var på ett övertygande sätt. 
 
 
Konsert nr 2 – Mars Volta 
Det här var vårt första konsertprojekt för hösten med min klass och jag ville visa var skåpet 
skulle stå, jag hade planerat den här konserten sedan mitten av mars och alla i gruppen kändes 
sig ivriga på att spela och ville ge allt. Mars Volta går alltid in till låten ”A Fistful of Dollars” 
av Ennio Morricone på sina konserter. Det var något vi också valde att göra. Låten innehåller 
ett långt crescendo som bygger upp en stämning som fick mig väldigt förväntansfull och lite 
nervös. Inte så pass nervös så att det påverkar mig negativt utan precis till den nivå som gör 
att jag känner att ”nu kör vi!”  
 
Eftersom konserten skulle innehålla en mängd improvisationer så visste ingen riktigt vart 
musiken skulle ta vägen. Jag hade mina aningar om att publiken skulle bli uttråkade eftersom 
musiken är ganska komplex på det sättet att musiken byter riktning ofta men jag hoppades att 
det skulle bli en musikalisk upplevelse. Min roll kändes väldigt avslappnad, eftersom jag hade 
gått in i rollen att bara försöka ro båten framåt och hålla ihop oss som en enhet då både 
trummor, sång och gitarrer spelar solon om vartannat, ofta med komplicerad polyrytmik. Det 
är ofta mina basgångar som är konkreta och tydligt visar vart vi är i låten. 
 
 
Konsert nr 3 – Backsync 5ive 
Känslan inför denna spelning var förväntansfull. Jag undrade verkligen hur publiken skulle 
bemöta oss. Skulle de tycka att det var roligt eller töntigt? Jag hoppades att de skulle se det 
roliga i det samtidigt som de skulle se hur pass mycket tid vi lagt ner på att repa och 
programmera backing tracks. Sedan var det frågan om de ens skulle bry sig om bandet. Jag 
hade inställningen att de inte skulle göra det, vilket gjorde att jag ville överdriva scenuttrycket 
ytterligare för att kanske utmärka mig mer. Så tror jag att de flesta i bandet kände. En sak som 
jag var lite extra nervös över var att jag skulle spela synthbas (bastoner från en klaviatur) för 
första gången inför en publik. Jag är inte alls van att spela klaviatur men jag hade övat ganska 
mycket inför detta så jag kände mig ganska säker, men det gjorde mig ändå lite extra nervös. 
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Konsert nr 4 – Muse 
Vad som hände innan denna spelning var inget jag vill vara med om igen. Vi skulle gå på 
scenen klockan 20.00. Eftersom vi hade TV-team som sände live så var det ganska noga med 
tider. Några minuter efter utsatt tid sprang en ljudtekniker och ropade att det handlar om 30 
sekunder innan vi skulle stå på scen. Vi hade blivit försenade och alla fick lite panik, speciellt 
jag för jag hade nästan inte bytt om. Mina in-ear snäckor var inte isatta och stressen och 
paniken inom mig stegrade avsevärt. När vi kom fram till scenen visade det sig att det var ca 
tre minuter till start, så vi hann få på oss alla kläder och utrustning men stressen bar jag med 
mig hela konserten.  
 
Varför det blev så här är på grund av dålig planering. In i sista stund försökte vi få en 
projektor att fungera för att projicera text men det var en sak vi fick strunta i på grund av att vi 
inte fick det att fungera. Jag försökte ladda om och släppa stressen och fokusera mig på 
musiken och vad jag faktiskt skulle göra på scenen. Jag var ganska nervös inför mina insatser 
både på bas och sång då de är ganska komplicerade, speciellt när det ska utföras tillsammans. 
Jag hade övat mycket men det är en annan sak när man står på en scen. Detta var ett 
orosmoment som jag hade ganska svårt att hantera.  
 
Ett annat problem var all teknik vi använde, trådlösa in-ear monitorer, backing tracks och 
kommunikation med ljudtekniker. Det var mycket som kunde gå snett och vi hade försökt ha 
så många backup-lösningar som möjligt i form av reservkablar till in-ear om sändarna skulle 
gå sönder, samt haft en lång diskussion med teknikern som skötte våra backing tracks, vad vi 
skulle göra i olika situationer om något hände och så vidare.   
 
 
Konsert nr 5 – Inside or Outside the Box 
Detta var en lite annorlunda konsert eftersom vi involverade dans. Ingen visste riktigt hur 
stort fokus vi musiker skulle få av publiken men det gjorde mig ingenting, jag såg det mer 
som en ny utmaning att försöka samarbeta med dans. Jag var dock lite nervös för det var jag 
som skulle öppna hela konserten med att rulla ut en stor låda där två dansare låg inuti, jag 
skulle placera dem ute på dansmattan och sätta mig på lådan och spela ett improviserat 
introsolo som gick över till gitarr och trumsolo. Vi hade även två helt fria jam som vi inte 
visste mer än tonart på. Det fick bli lite vad det blev, vi har spelat ihop i några år och är vana 
att improvisera med varandra, dock inte framför folk men det kändes mest roligt.  En annan 
sak som jag var lite nervös för var mitt inspelade bassolo. Jag är inte van vid att spela 
playback. Eftersom det var så många effektbyten i solot så försökte jag få det att se så verkligt 
ut som möjligt genom att ha ett inräkningsspår till varje pedalbyte. Låten var så lång och hade 
en konstig periodkänsla så det var näst intill omöjligt att memorera alla byten. 
 
 
2. Vad hade jag för känsla på scenen?  
 
Konsert nr 1 – Nevärlläjf 
Eftersom jag haft över 50 spelningar med det här bandet så känns det oftast väldigt naturligt 
på scenen, vi känner varandra och ingenting överraskar oss längre. Scenen var lagom stor och 
vi kunde ha bra kontakt med alla i bandet. Jag kände mig ganska lugn och avslappnad och 
samtidigt väldigt spelsugen och med bra energi. Jag kände att jag inte hade något att förlora.  
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Konsert nr 2 – Mars Volta 
Stämningen på scenen kändes bra. Självklart var det lite nervöst i början men det tog inte 
speciellt lång tid innan vi kom in i musiken. Jag har sett konserten nu i efterhand och insett att 
låtarna går väldigt fort, ett vanligt fenomen vid live-framträdanden då man har ganska mycket 
adrenalin i kroppen. Jag kände mig trygg på scenen, jag hade fullt fokus på musiken och 
försökte leva mig in så mycket som möjligt. Man kan ganska ofta se på inspelningen att jag 
har stort fokus på trummisen, jag vill ha full kontroll på vad han gör rent rytmiskt.  
 
 
Konsert nr 3 – Backsync 5ive 
Under den här konserten så var jag osäker på om jag skulle tycka att det var roligt då jag 
misstänkte att frontmännen skulle ha allt fokus. Det hade de men det var en riktigt bra 
stämning i hela gruppen, alla var fokuserade på ett avslappnat vis och ville ge allt. Trots att 
ytan att stå på var väldigt begränsad så kände jag att jag kunde leverera både musikaliskt och 
med en säker attityd i scenuttrycket. 
 
 
Konsert nr 4 – Muse 
Som jag skrev innan så var jag väldigt stressad innan vi gick upp på scenen. Det var något 
som påverkade mig väldigt negativt hela spelningen. Jag kände mig ganska kvävd och vågade 
inte utmana mig själv genom att ta ut svängarna rent uttrycksmässigt. Jag försökte så gott jag 
kunde men det kändes inte helt rätt. Jag tror inte att det bara var stressen inför konserten som 
gjorde detta, utan även min ovana att bara vara tre personer på en scen. Den stora rollen jag 
hade i konserten trodde jag att jag hade förberett mig på men det känner jag i efterhand att jag 
inte alls hade. 
 
Musikaliskt sett så kändes det helt okej. Vi hade repat otroligt mycket inför spelningen men 
att spela till ”click” och backing tracks med in-ear live var något nytt för alla. Som jag skrev 
om Konsert nr 2 så spelar man ju oftast låtarna snabbare live och det kändes på ganska många 
låtar att vi ville spela fortare än vad clicket var inställt på även om vi programmerat låtarna 
lite snabbare än originalet. Det var svårare att kommunicera mellan musikerna, eftersom in-
ear lurarna stänger ute omgivande ljud vilket gör att man inte hör vad man säger till varandra.  
 
 
Konsert nr 5 – Inside or Outside the Box  
Detta var en väldigt avslappnad konsert från min sida. Vi musiker hade mycket ögonkontakt 
under och mellan låtarna eftersom att många låtar var obestämt långa. Det som var lite roligt 
med den här spelningen var att vi inte hade repat så oerhört mycket, det fanns mycket nerv 
kvar i låtarna, något som brukar försvinna om man repat materialet för mycket. En stor 
bidragande orsak till detta var nog de långa improvisationerna som vi hade. Ingen visste 
riktigt var det skulle sluta. Ur ett visuellt uttrycksperspektiv ville jag inte ta så stor plats med 
överdrivna rörelser eftersom att jag kände att det kunde ha en dålig inverkan på dansen.   
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3. Hur uppfattade jag publiken? 
 
Konsert nr 1 – Nevärlläjf 
När vi kom ut på scenen och gjorde oss i ordning så hörde och kände vi trycket av publiken. 
Det var helt fullsatt och det kändes att publiken var på gott humör. När vi väl började spela så 
fick vi bra respons av publiken med applåder och visslingar mellan solon och låtar. Jag hade 
nog inte tänkt att det skulle bli så bra tryck och att publiken skulle bli så uppjagad över oss. Vi 
hade större och mer meriterade akter som skulle spela efter oss men publiken var verkligen på 
hugget. 
 
 
Konsert nr 2 – Mars Volta 
Eftersom att jag bett mina bandkamrater att inte spela för publiken, utan spela för oss själva så 
tror jag att vi verkade ganska inåtriktade. En sak som gjorde hela konserten bättre var den 
stora bildduken där det projicerades något slags animerat rutnät som ändrade färg och form. 
Detta gjorde att det såg proffsigare ut och gav lite mer liv till konserten då vi som spelade var 
ganska inåtvända. 
 
 
Konsert nr 3 – Backsync 5ive 
Det här var den mest högljudda publik jag någonsin varit med om, vi hade in-ear är för att 
spara golvplats och när jag tog ut mina hörlurar under en låt så fick jag snabbt sätta in dem 
igen. Det var en nostalgisk kväll för alla och tjejerna i publiken betedde sig verkligen som 
tjejer gör/gjorde under pojkband-konserter. De skrek! Diskantvolymen i lokalen måste varit 
ohälsosamt hög och man kände verkligen trycket och glädjen från publiken. De kunde alla 
texter och sjöng/skrek med. På så vis var det en av de häftigaste upplevelserna jag varit med 
om på en scen och inte alls som jag trott innan.  
 
 
Konsert nr 4 – Muse 
Publiken på den här konserten var som de brukar (enligt mig) vara på musikhögskolan, stel 
och överanalyserande. Eftersom många studerar musik så är de ofta väldigt kompetenta på sitt 
område, vilket gör att de ofta kommer dit med sitt kritiska tänkande. Även jag är sån ibland 
men det är något jag försöker arbeta bort. Stämningen var ganska stel trots att det var ganska 
mycket folk på plats. I jämförelse med Konsert nr 3 så var det som natt och dag vilket gjorde 
mig osäker. En ytterligare orsak till osäkerheten var att jag inte hörde publikens applåder 
eftersom att jag hade mina in-ear snäckor inne. Under Konsert nr 3 så hade vi 
publikmikrofoner som tog upp applåder men det strulade tekniskt med dem under den här 
konserten. Visst hade jag kunna ta ut lurarna mellan låtarna men ibland så börjar låtarna med 
en gång så det gavs inte riktigt tid. En stel publik får mig att bli osäker då jag alltid tänker att 
de tycker att det är dåligt. Det är något jag måste försöka lägga bakom mig och fokusera på 
mig själv istället.  
 
 
Konsert nr 5 – Inside or Outside the Box 
Under den här konserten så tänkte jag inte alls på publiken, applåderna kom först när 
konserten var slut, det var så danstjejerna ville ha det. Självklart visste jag om att publiken satt 
där men det påverkade mig inte alls som det brukar göra. Ljuset var även riktat på oss så man 
såg nästan ingen i publiken. Det var ganska skönt, jag kunde fokusera på musiken och dansen 
till 100 %.  
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4. Vad kände jag direkt efter konserten? Hur känner jag nu, en tid efter 
konserten. 
 
Konsert nr 1 – Nevärlläjf 
Direkt efter konserten kände jag och hela bandet att det hade gått väldigt bra. Alla var nöjda 
och vi kände att publiken gett oss ett bra stöd och verkade uppskatta det hela. Jag tyckte att 
jag levererat musikaliskt och haft ett bra scenuttryck. Mellansnacken flöt på bra och publiken 
både skrattade och lyssnade på vad jag sa.  
 
När jag sett på liveklipp i efterhand så känner jag mig fortfarande nöjd, kanske inte lika nöjd 
då man hör en del fel rent musikaliskt, men det är det säkert bara jag som hör. Musiken är ju 
väldigt komplex och det är egentligen bara jag som vet vad som är rätt och fel då det ofta är 
jag som skrivit basgångarna.  
 
 
Konsert nr 2 – Mars Volta 
När jag gått av scenen så visste jag faktiskt inte om vi hade gjort en bra eller dålig spelning. 
Jag hade några musikaliska saker jag inte var så nöjd med men i det stora hela var jag ändå 
nöjd. När jag gick av scenen såg jag många glada ansikten som såg upprymda ut men jag var 
ändå inte helt säker på hur bra det hade varit.  
 
När jag sett konserten i efterhand så är jag faktiskt jättenöjd. Det är faktiskt den konserten jag 
är mest nöjd med rent musikaliskt. Alla i ensemblen spelar bra och trots vår inåtvända image 
så ser det väldigt bra ut i kameran.  
 
 
Konsert nr 3 – Backsync 5ive 
Direkt efter konserten så kände jag mig otroligt glad att varit med om detta projekt. Det stödet 
vi fått av publiken var utan dess like och det var en väldigt häftig känsla. När jag pratade med 
lite folk efter konserten så märkte jag dock snabbt att många knappt lagt märke till att jag 
hade varit på scenen. Då kom mina tidigare tankar tillbaka och de besannades. Dock så la jag 
ingen större vikt vid det, jag försökte bara vara glad över energin jag fick av en skrikande 
publik.  
 
Nu i efterhand skrattar jag mest åt att ingen la märke till mig på scenen. Jag minns fortfarande 
känslan av publikens skrik och det tar jag med mig som ett fint minne. 
 
 
Konsert nr 4 – Muse 
Direkt efter konserten var det som att en sten släppte från bröstet. Vi hade jobbat hårt för den 
här konserten med planering och att fixa ihop backing tracks, samarbeta med ljud, ljus och 
TV. Dock var jag besviken över min prestation. Jag tyckte inte att jag gett allt, framförallt inte 
hur jag uttryckte mig själv på scenen. Det blev ett antiklimax. Folk kom fram och sa hur bra 
och häftig konserten hade varit men jag kunde inte riktigt ta det. Det kan jag inte än idag trots 
att det gått tre månader sedan konserten. Jag har sett och lyssnat på konserten, även om jag ser 
ut att ha mer energi än vad jag föreställde mig själv så vet jag om att det inte var på riktigt, det 
ser enligt mig oäkta ut. Kanske är det bara jag som ser det eftersom att jag vet hur jag mådde 
under spelningen men det är fortfarande en jobbig känsla. 
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Konsert 5 – Inside or Outside the Box 
Efter konserten kände jag att vi gjort ett bra jobb, alla improvisationer blev riktigt bra och vi 
är väldigt nöjda med resultatet. Dansarna tyckte att det kändes bra så alla parter var nöjda. 
Känslan är ungefär densamma just nu och jag blev nästan helt överväldigad när jag hörde det 
improviserade outrot på en av låtarna (”Damned and Coming Home” – Johannes Kvarnbrink). 
Den fick en kuslig känsla med mycket nerv i, det var precis det vi var ute efter, att få fram en 
känsla man nästan kunde ta på.  
 
 
5. Vad skulle jag gjort annorlunda om jag fick göra om spelningen? 
 
Konsert nr 1 – Nevärlläjf 
Det är egentligen ingenting jag skulle vilja ändra. Upplägget på dagen möjligen, vi 
spenderade väldigt många timmar på spelstället utan att ha något att göra. Något som kan få 
mig ganska likgiltig. Som det hörs på inspelningen så spelas det lite fel här och var. Det vill 
man givetvis undvika men i sådan svår och skiftande musik har i alla fall jag svårt att spela 
felfritt en hel konsert. Jag ser ut att ha roligt på scenen och gör det med ganska bra energi, 
som jag skrev i inledningen så får man ofta ge och ta samt göra lite val, jag kanske hoppar 
omkring lite mer här och spelar lite mer fel, men det känns värt det! 
 
 
Konsert nr 2 – Mars Volta 
Jag bad ju mina bandmedlemmar att inte bry sig om publiken eftersom jag tänkte skriva ett 
arbete om publikkontakt som jag senare ändrade till detta. Men jag har kommit fram till att 
det var väldigt skönt att ha den inställningen vi hade till den musiken så det är inget jag skulle 
göra om även om det var min första tanke. 
 
 
Konsert nr 3 – Backsync 5ive 
Även här tror jag inte att det är något konkret jag skulle vilja ändra på. Nu vet jag hur det 
kändes att vara helt i skymundan av frontmännen och det kändes inte som ett problem. Om vi 
skulle haft spelningen en gång till så skulle jag inte behöva fundera över det, jag skulle nog 
bara se fram emot det och ha kul. 
 
 
Konsert nr 4 – Muse 
Som jag skrev tidigare om den här konserten så mådde jag ju inte speciellt bra varken före 
eller efter och det är absolut något jag skulle sett till att ändra på. Jag skulle varit hårdare i 
min planering, både effektivare och kanske skurit ner på saker runt omkring spelningen, till 
exempel så skulle jag kanske inte brytt mig så mycket om ljud och ljus, projektorer samt sett 
till att ha gjort klart alla backing tracks långt före spelningen. Det var mycket sista minuten 
händelser som förstörde den här konserten. Jag hade även förberett mig bättre på hur det är att 
bara vara två stycken på det stora golvet (trummisen borträknad eftersom att han satt längst 
bak).  
 
 
 
 
 



 
 

14 

Konsert nr 5 – Inside or Outside the Box 
Ungefär som för de tre första konserterna vet jag inte riktigt vad jag skulle gjort annorlunda, 
vi fick till en bra känsla och det kändes bra på scenen. Jag hade kanske kunnat ge lite mer 
energi rent uttrycksmässigt men som jag sa tidigare ville jag inte överspela då det skulle ta 
fokus från dansen.  
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Diskussion 
1. Vad hade jag för känsla innan spelningen?  
Det som går att utläsa ganska tydligt från denna fråga är att det är otroligt viktigt hur jag mått 
innan konserten. Det är bara i Konsert nr 4 jag inte mått så bra innan och även bara den som 
gett ett negativt resultat.  
 
Jag har av detta lärt mig att det är väldigt viktigt att ha en bra känsla innan konsertern. Kanske 
det viktigaste.  
 
 
2. Vad hade jag för känsla på scenen?  
Detta hänger naturligtvis ihop med hur jag mått innan, men att kunna känna sig trygg och tro 
på det man gör är givetvis en viktig beståndsdel för en lyckad konsert. I Konsert nr 2 då jag 
kunde fokusera till 100 % på musiken tänkte jag nästan inte alls på något annat än att spela så 
bra som möjligt. Även om jag mest tittar på på trummisen så ser man att jag är helt inne i 
musiken och rörelserna och uttrycken kommer med musiken. Nästan som i trans. 
 
Jag har kommit fram till att detta knyter ihop väldigt mycket med Fråga 1 och Fråga 3. 
Bortser man från det så har jag märkt att stämningen i gruppen och kontakten med alla 
medmusiker på scenen är otroligt viktig. Att våga släppa sina idéer och lyssna på andra kan 
hjälpa till att bygga en bra känsla och nerv i spelet samt våga utmana sig själv i uttryck.   
 
 
3. Hur uppfattade jag publiken? 
Det har ju varit väldigt skiftande publik på dessa fem konserterna. Konsert nr 1 och Konsert 
nr 3 är de med livligast publik och det har varit de roligaste konserterna att spela där man 
verkligen känt sig uppskattad (även om jag inte var i fokus Konsert nr 3). Under Konsert nr 2  
och Konsert nr 5 lade jag inte ner så mycket tankekraft på publiken även om jag såg att det 
uppskattats i efterhand i bägge fallen. Under Konsert nr 4 tror jag verkligen att jag hade 
behövt stödet som vi haft under till exempel Konsert nr 3. Jag tror att det hade kunna ändra 
min dåliga stressiga känsla lite. Speciellt när jag inte var så säker på min roll med bara tre 
personer i bandet. Min slutsats av detta är att publiken är otroligt viktig. Den kan höja och 
sänka hela stämingen på en konsert. Som jag skrev tidigare tror jag att publiken hade kunnat 
hjälpa mig under Konsert nr 4, precis som de gjorde under Konsert nr 3 då jag var osäker hur 
vi skulle bli bemötta.  
 
 
4. Vad kände jag direkt efter konserterna? Hur känner jag nu, en tid efter konserterna  
Det är sällan jag känner att jag gjort en otroligt bra konsert rakt igenom. Direkt efter så har jag 
nog känt mig mest nöjd över Konsert nr 1. Trots att vi spelade en massa fel, det är inte 
supertajt hela tiden så gjorde vi det med en enorm glädje och publiken uppskattade oss 
otroligt mycket. I efterhand är det absolut Konsert nr 2 som jag är mest nöjd med. Det är 
kanske den bästa spelningen jag gjort i mitt liv.  
 
En insikt jag har fått i detta arbete är jag ska sluta vara så kritisk direkt efter en konsert. Det 
förstör ofta hela upplevelsen. Självklart kan man känna att jag gjort en dålig spelning men 
som i Konsert nr 2 skulle jag egentligen gått av scenen i ett lyckorus.  
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5. Vad skulle jag gjort annorlunda om jag fick göra om ? 
Vad har jag då kommit fram till under detta arbete? Det kanske framgår ganska tydligt att 
förberedelserna innan och hur man faktiskt mår precis innan konserten påverkar otroligt 
mycket. En sak jag inte riktigt reflekterat över tidigare. Det är en sak jag verkligen tar med 
mig av detta arbete och något jag ska jobba och tänka på inför varje spelning. Jag tycker att 
det är det tydligaste man kan läsa ut av mina analyser kring varje konsert, där jag har mått bra 
innan spelningarna har det även resulterat i bra eller väldigt bra spelningar.  
 
Inför Konsert nr 5 så hade vi inte repat så väldigt mycket och det gav en spännande nerv i 
allas spel, vi var inte riktigt säker på alla låtar vilket gjorde att kontakten med de övriga 
musikerna var väldigt viktig, det resulterade också i att det kändes mer enhetligt då man 
lyssnade extra noga på vad alla andra gjorde på sina instrument. Detsamma gäller 
improvisationerna under Konsert nr 2 där man lätt följde med personen som hade solo och 
försökte hitta känslan som han/hon hade. 
 
När jag började med detta arbete tänkte jag forska mer i basistens roll på en scen, varför de 
ofta kommer i skymundan men jag insåg senare att det inte riktigt handlar om basisten utan 
vad man gör av situationen man befinner sig i, lära sig av sina tidigare misstag och kanske 
reflektera lite djupare efter varje konsert. Hitta lugnet och framförallt glädjen i att spela 
musik.  
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Bilagor: 
Medverkande på DVD 
Konsert nr 1 – Nevärlläjf  
”Flourtantskosmos” 
”Melonkejsaren” 
Musik: Nevärlläjf 
Inspelat 20 augusti 2011 på Musikens Hus, Göteborg.  
Publicerat på ”Slottskogen Goes Progressive 2011” (DVD) 
 
Nevärlläjf: 
Fredrik Sommar – Bas 
Daniel Björklund – Gitarr 
Martin Olsson – Gitarr 
Tor Sandell – Klaviatur 
Olle Karlsson - Trummor 
 
Produktion: 
Producent: Robert Lundgren 
Kamera: Anders Ahlbäck  

Matz Lagnefors  
Michael Stendahl  
Robert Lundgren 

A-Mix: Ture Hänel 
 
Konsert nr 2 - Tribute to the Mars Volta II 
”Cicatriz ESP”  
”Cygnus, Vismund Cygnus”  
Musik: Omar Rodriguez-Lopez, Text: Cedric Bixler-Zavala 
Inspelat 3 november 2011 i Studio Acusticum, Blackbox, Piteå. 
 
Band: 
Malin Brudell – Sång 
Anton Östergren – Gitarr 
Johannes Kvarnbrink – Gitarr 
Fredrik Sommar – Bas 
Alexander Björnfot – Trummor 
Denis Diaz – Perc 
David Vesterman – Perc, gitarr & klaviatur 
 
Produktion:  
Bildproducent: David Wester 
Scripta: Hampus Andersson 
Grafik: Linus Jonsson 
Bing: Thomas Martinsson 
Kamera: August Sandström 
               Mikael Käll 
               Simon Stromeyer 
A-Ljud: Hannes Larsson 
Ljus: Tomas Lindén  
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Konsert nr 3 – Backsync 5ive 
”Everybody (Backstreet's Back)  
Text och musik: Denniz PoP, Max Martin” 
 
”If Ya Gettin Down”  
Text och musik Richard Stannard, Julian Gallagher, Brown, Sean Conlon, Abs Breen 
Inspelat 18 febriari 2011, Kårhuset i Piteå. 
 
Band: 
Denis Diaz – Sång 
Simon Reinikainen – Sång 
Stefan Forsgren Stistrup - Sång 
Philip Magnusson - Sång 
Christopher Westling – Sång 
Andreas Jakobsson – Gitarr 
Fredrik Sommar – Bas  
Johan Pettersson – Trummor 
Jakob Dalnert – Klaviatur 
David Vesterman – Klaviatur 
Steven Långs - Perc 
 
Produktion: 
Filmat av Kajsa Lindgren och Josefin Enström 
 
Konsert nr 4 – Tribute to Muse 
”MK Ultra” 
”Hysteria” 
Text och Musik: Chris Wolstenholme, Dominic Howard, Matthew Bellamy 
Inspelat 3 februari 2012, Studio Acusticum, Blackbox, Piteå. 
 
Band: 
Simon Sigfridsson – Gitarr, Sång och Programmering 
Fredrik Sommar – Bas, Kör och Programmering 
Alexander Björnfot – Trummor 
 
Produktion: 
Bildproducent: August Sandström 
Scripta: Marta Jansson 
Grafik: Linus Jonsson 
Bing: Tomas Martinsson  
Kamera: Niklas Eckerstrand 
               Simon Stromeyer 
               Abian Hirsi 
A-Ljud: Simon Sigfridsson 
Ljus: Niklas Nilsson 
 
 
Filmerna från Konsert nr 3 och Konsert nr 5 försvann tyvärr på grund av en hårddiskkrasch. 
Jag lyckades få tag i några filmer från Konsert nr 3 i väldigt dålig kvalitet.  


