
Högskolan Dalarna          
Akademin för humaniora och medier 
Ljudproduktion, fördjupningskurs 30 hp 

Visuell Perception

− En studie av visuella faktorer kring 
ett musikaliskt liveframträdande

C-uppsats i ljud och musikproduktion HT 2010

LP 2001

Författare: Daniel Högberg

Handledare: Toivo Burlin
Examinator: Olavi Hemmilä



Abstract

The essay investigates the visual element as seen by the audience and artist to be of greatest 

importance to a musical performance. The study was conducted in the form of a field work 

which  included  doing  interviews  with  artists,  surveys  of  the  audience  and  interpretive 

observations  of  live  performance.  The  fieldwork  was  conducted  in  three  different 

environments in which I found myself on the spot and performed the various stages included 

in the field work. It was done to create a surface that could be used in an essay, and through 

that use this material to compare and analyze my results and in the end be able to answer my 

questions. 

I started from eight different factors  which all could be experienced visually on stage. The 

factors  were  light  /  colors,  costumes,  props,  effects,  stage  presence,  attitude  /  image, 

nervousness and dance / body language. Those factors would then be examined in the various 

musical performances and to be answered by the audience and performers which of those 

factors they considered to be of great importance or small importance when it comes to visual 

perception in a musical context.  The result was a clear statement where two factors were 

considered to be most crucial for a musical performance, and a clear statement in which two 

factors  were  considered  by  the  majority  to  be  less  important.  The  results  demonstrate  a 

common understanding what the artist and the audience thinks is important. A result that can 

act as a template for what an artist should think about regarding the visual elements before an 

performance. My theory is my assumption that the visual elements of musical performances 

can play an important or decisive role, an assumption that was strengthened by my empirical 

experiences at a concert visit. I wanted in this essay explore and give a clear picture of what it 

is that artists and audiences consider to be visually crucial for a musical context
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Personlig bakgrund

Jag  var  på  festival  sommaren 2010,  jag  befann  mig  i  Borlänge  på  den  otroligt  populära 

festivalen Peace and Love som nu har ca 40.000 besökare. Jag minns att jag var och såg John 

Fogerty  spela.  Alla  vet  ju  vem  John  Fogerty  är?  Mannen  ifrån  ”Creedence  ClearWater 

Revival”. En artist som jag tycker gjort mycket bra musik och som jag har lyssnat mycket på.

Jag hade förväntat  mig något  extra  med tanke på hans  rutin  och erfarenhet.  Det  blev en 

mycket konstig upplevelse. 

Han levererade låtar med ett väldigt högt tempo, ingen märkbar kontakt med publiken och det 

kändes som att han tyckte det var rätt tråkigt och tidsfördrivande att stå där på scenen. Jag 

minns att jag stod mitt i folkhavet och funderade på vad det var som gjorde att folk stod kvar 

och lyssnade på honom. Man kan tala om den suggestiva upplevelsen att se en såpass känd 

artist i verkligheten, det känns surrealistiskt att vara på plats i en närhet till artisten. Det kan 

jag förstå, den känslan är en upplevelse i sig. Men om vi ska försöka se på det med en likgiltig  

uppfattning.  Det  han  bjöd  på  var  en  rätt  tråkig  spelning,  och  jag  tröttnade  efter  halva 

spelningen. Jag minns att jag ville stå kvar enbart för att få höra honom spela ”Have you ever 

seen the rain” men jag tappade lusten då jag helt enkelt inte fick ut något av att stå kvar där 

och se hans spelning. 

Senare den kvällen så blev jag övertalad att följa med och se Kent. Ett band jag inte är särskilt 

intresserad av eller  vet  så mycket  om. Men deras live framträdande blev min största  och 

starkaste musikupplevelse i vuxen ålder. Jag fastnade verkligen för showen och tyckte allt de 

gjorde  var  suveränt,  de  fick  en  sådan  stor  artist  som  John  Fogerty  att  framstå  som  en 

mellanakts underhållning. 

Det som blev så avgörande för denna enligt mig succé var inte bara musiken, det var alla 

andra faktorer som bidrog, bara en sådan sak att det var mörkt och ljusshowen spelade en helt 

annan roll, den spelade en huvudroll. Deras melankoliska attityd och scennärvaro som hela 

tiden lämnade en med en kort eftertanke innan ett musikstycke åter drogs igång. Jag var så 

fascinerad av denna spelning och uppmärksammade då hur stor vikt det visuella och även det 

mentala har för en spelning, i alla fall enligt mig. 



Denna  dag  blev  det  visuella  en  skillnad  mellan  ett  scenframträdande  som  enbart  kan 

betecknas som ett mästerverk jämfört med ett alldagligt rutinmässigt spatserande på scen. 

Det var då som jag kände att jag blev så otroligt nyfiken på att ta reda på hur och varför man 

uppfattar  och  reagerar  så  olika  på  musik,  som  i  det  här  fallet  två  live  framträdande  i 

festivalsammanhang. Iden till undersökningen föddes.



1 Introduktionskapitel

– Inledning

Så släcks plötsligt hela hallen ner. Man vet att det är fråga om några minuter  
innan hela skiten brakar loss. Plötsligt ryter en bilmotor till någonstans. Ett par  
billysen tänds vid scen. Bastrumman mullrar ut rytmen. Alla skriker för full  
hals. Det är masspsykos för ett ögonblick. Sen kliver han ur en bil och in i rött  
strålkastarsken. Det är extatiskt. Det är han, det är han!1

Kändes som en bra början att inleda med detta citat ifrån boken ”Starka musikupplevelser” för 

att få en insikt i vad som komma skall. När man talar om visuell perception så menar man 

förmågan att med hjälp av synintryck tolka yttre stimuli till en meningsfull helhet. Vi ser och 

sedan inser vi vad vi såg, ett tolkningsresultat som sker i samverkan mellan synorgan och ett 

centralt nervsystem. Den visuella perceptionen är en del av den kognitiva process som sker i 

hjärnan och som är grund för en handling. Den tolkning som vi gör visuellt behöver sedan 

stöd av andra organ, till exempel hörsel eller känsel för att kunna göra en korrekt tolkning av 

de olika intrycken.2

Den visuella perceptionen kan delas in i två olika komponenter, den mottagande delen och 

den  kognitiva.  När  vi  ser  något  så  tar  först  det  mottagande  komponenten  emot 

syninformation, sen så tolkar och förstår den kognitiva komponenten synintrycket.3 

Det sinne som i första hand kanske förknippas med musik är hörseln. Men som ni kanske 

förstår så har jag valt att fokusera på ett annat sinne som också är viktigt när det kommer till 

livemusik, nämligen synen, som vi med hjälp av uppfattar allt det visuella som sker omkring 

oss. Det är begreppet visuell perception som är grunden för hela uppsatsen, vad vi ser när vi 

åskådar ett musikaliskt framträdande i verkligheten, hur vi uppfattar det och vad vi tycker om 

det. Det är ett fenomen som kan uppstå när man som åskådare bevittnar något visuellt och alla 

olika intryck påverkar en och skapar känslor

1

1Gabrielsson, Alf. 2008. Starka Musikupplevelser, musik är mycket mera än bara musik. Gidlunds Förlag. 
Kungliga Musikaliska Akademien. Sid 62
2Schwartz, Steven H. 2010. Visual Perception, A Clinical Orientation. McGraw Hill Company, sid 1 
3www.ordochmening.se   (sökord: visuell perception) (2011-01-21)
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– Bakgrund

När jag började söka information upptäckte jag att det var väldigt svårt att finna material. När 

jag använde det visuella som sökord så fick jag mycket information som har med teater och 

konst att göra, och inte musik som grund för åskådning. Jag valde då att utforska hur viktigt 

det är med visuella aspekter i ett uppträdande när det kommer till musik. 

Jag fann att det finns en del skrivet just när det kommer till visuell perception, men inte alls 

inom det  område som jag undersöker,  där  det  intressanta  är  att  utreda vikten av  visuella 

aspekter, helt enkelt vad tycker folk? 

– Problemdiskussion 

Allt större vikt läggs vid artisternas (ut) klädsel, frisyr, rörelser och kroppsspråk, rekvisita, 

ljus och färgspel och diverse spektakulära effekter, dvs. stimuli avsedda för synintryck4.

Det är med detta som grund jag valt att utforma min uppsats. Jag har valt att skriva om stimuli 

avsedda för synintryck, hur viktigt är det och det syfte de fyller? Forskningen kommer att 

fokusera på visuella faktorer som förekommer vid en live-spelning eller konsert. Vad tycker 

folk  är  stimulerande  att  se  på?  Vad tycker  folk  är  viktigt  att  se  på  scenen  för  att  ge  en 

bidragande känsla till helheten? 

Studien blev en explorativ studie eller så kan den kallas för en pilotstudie, innebörden blir då 

att  göra  en  undersökande  studie  där  fokus  ligger  på  att  undersöka  mellanrummen  i 

forskningen. Jag ville öka kunskapen och samla in fakta. Studien kan förhoppningsvis verka 

som underlag för en större studie eller avhandling. När det talas om ett live-framträdande så 

tänker man oftast på budskapet som ska förmedlas, det som är den främsta orsaken att artisten 

står där på scenen. Är det ett musikaliskt framträdande, ja då är det musiken. 

Är det teater eller en fars, då är det handlingen och inlevelse. Det kanske rent av är ”standup” 

komik, och då är det humorn som ligger i centrum. Men oavsett vad det är som framförs och 

görs på scenen inför en publik så spelar de visuella faktorerna en stor roll. Frågan är hur stor 

roll? Hur viktiga är dem och det syfte de fyller? 

Man ska ändå ha i åtanke innan vi går vidare att man i folkmun säger, att man ska gå och SE 

en konsert, inte höra en konsert.

2

4Gabrielsson, Alf. 2008. Starka Musikupplevelser, musik är mycket mera än bara musik. Gidlunds Förlag, 
Kungliga Musikaliska Akademien. Sid 62



– Syfte/problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka upplevelser som är avgörande för ett musikaliskt 

sammanhang. Vilka faktorer som kan tänkas råda på scenen och vad det bidrar med och hur 

viktiga de är enligt publik och artist. Jämföra artisternas åsikt med publikens. Anser de att 

samma visuella upplevelser är avgörande? 

– Frågeställningar 
Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar:

• Vilka visuella faktorer upplever publiken är av störst vikt när det handlar om 

musikaliska framträdanden?

• Hur viktigt är de visuella faktorerna enligt artister, samt hur de arbetar med det?

• Anser artist och publik samma om vikten av dessa visuella faktorer?

– Avgränsningar

Uppsatsens fokus ligger i första hand på visuell perception, jag har valt att enbart fokusera på 

det visuella och vad det faktiskt kan bidra med om vi bortser från det auditiva. Men då det 

finns många faktorer som kan benämnas som visuella samt att det kan upplevas otydligt vart 

gränserna går för de olika kategorierna så har jag valt att göra en avgränsning i min forskning 

av faktorer. För att  utgå från något som har en vedertagen teoriförankring så använde jag 

faktorer som Alf Gabrielsson berättar om i sin bok ”Starka Musikupplevelser” som grund för 

det faktorer jag ville utreda. jag kommer lite mera in på det i teoridelen. Jag använde dessa 

faktorer i enkäten och frågade helt enkelt  efter hur viktiga de anses vara i ett musikaliskt 

sammanhang.  Faktorn  nervositet  valde  jag  att  inte  ha  med  på  enkäten,  av  den  enkla 

anledningen att det kändes orimligt att fråga publiken om nervositet ifrån en artist är en viktig 

faktor för framträdandet. Jag valde istället att fråga artisten om nervositet och hur de känner 

för det,  för  det är  en faktor som publik kan se (visuell)  på artisten och som kan påverka 

utgången av spelningen.

3



2 Metod

– Definitioner/begreppspresentation av valda faktorer

Det inte bara är hörseln som får sitt vid konserter. Synsinnet dominerar vanligtvis över andra 

sinnen,  och då formuleras ofta helhetsintryck som t.ex.  ”Nu har jag sett  allt,  jag kommer 

aldrig att se en bättre konsert” istället för att formulera helhetsintrycket i hörseltermer. Jag var 

inne på detta tidigare, varför man säger att man ska se en konsert, inte gå och höra en konsert. 

En orsak till  det  kan vara att  helhetsintrycket  tolkas efter  visuella termer.  Visar inte  detta 

också hur viktiga dessa faktorer är? Hur viktigt det är med det visuella på scen. Gabrielsson 

nämner  i  sin  avhandling  några  faktorer  som han  sammanfattar  i  det  han  väljer  att  kalla 

”stimuli  avsedd  för  synintryck”  dessa  faktorer  har  jag  tagit  vara  på  och  använt  i  min 

avgränsning  när  det  gäller  vilka  visuella  faktorer  jag  ska  undersöka.  Här  följer  en  kort 

definition av varje faktor:

Ljus – färgsättning

Genom att placera olika slags  ljuskällor (strålkastare) på olika sätt i förhållande till  aktörer 

och miljö, och genom att filtrera ljuset via färger och gobos (titanlegerade plåtar med utskurna 

mönster) samt genom att ändra på ljusstyrkan kan ljussättaren skapa olika effekter.5

Scenkläder - utseende

Det artisterna och aktörerna på scenen väljer att ha på sig och hur det ser ut kan skapa olika 

effekter och reaktioner som kan bidra till resultatet av det musikaliska uppträdandet.

Dans – rörelser - kroppsspråk 

Rytmiska kroppsrörelser som  kan  utföras  till  musik och  alla  former  av  icke-verbal 

kommunikation, medveten såväl som omedveten kan skapa en mycket stark respons.6

De rörelser som har en kommunikativ innebörd och som ofta kan användas för att förstärka ett 

budskap.  Vissa  av  dessa  rörelser  kan  vara  helt  instinktiva,  andra  kan  vara  ett  resultat  av 

sociala konventioner som till exempel kan råda på scenen och med publiken7. 

4

5http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljussättning   (2011-01-25)
6http://www.ne.se/dans   (2011-01-25)
7http://www.ne.se/kroppsspråk   (2011-01-25)
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Rekvisita

Är de lösa föremål som används inom framträdanden för att fylla en funktion eller skapa en 

stämning.8

Effekter – (rök, eld, smällare)

Förmågan att  använda  exoterma reaktioner för  att  framställa  värme,  visuella  effekter  och 

ljud.9

Nervositet

Är en benämning för ett känsloläge, där personen kan känna en oro eller har ett ångestfyllt 

förhållande  till  något  som  ska  ske,  denna  känsla  kan  med  stor  sannolikhet  påverka  det 

personen i fråga ska prestera på scenen.10

Image – attityd

Handlar  om  hur  en  person  uppfattas,  eller  vill  uppfattas  av  andra,  kan  kalla  det  för  en 

framtoning  eller  profil  för  en  artist,11 det  är  vanligt  att  artister  kliver  in  i  en  roll  för  ett 

uppträdande.  Attityd avser  inom  psykologi en  persons  medvetna  eller  omedvetna,  öppet 

visade eller dolda, kognitiva eller emotionella, inställning till något. Man kan enkelt förklara 

det  med att  säga  att  det  är  ens  förhållningssätt,  att  visa  sin  inställning  till  något  genom 

kroppshållning och kroppsställning.12

Scennärvaro – utstrålning – engagemang

Scennärvaro  omfattar  flera  faktorer,  men  jag  utgår  från  att  det  är  den  icke  verbala 

uppfattningen  och  uppsynen  hos  en  artist.  Jag  förklarar  begreppet  närmare  i  min 

slutdiskussion.

5
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– Tillvägagångssätt 

Då syftet var att utreda vikten av visuella aspekter, så fick jag utföra ett fältarbete och befinna 

mig  på  olika  platser  som  erbjuder  livemusik  för  att  observera  en  spelning,  utföra  en 

enkätundersökning på en publik samt att intervjua en artist. 

– Fältarbete

För att förklara vad jag gör när jag utför ett fältarbete så har jag valt  att  använda mig av 

Musiketnologi av Gunnar Ternhag och Dan Lundberg. De förklarar hur ett fältarbete går till ur 

ett musiketnologiskt perspektiv. Jag använder mig av detta, men skillnaden är att jag har för 

avsikt att undersöka en annan företeelse än vad de har. Mina observationer på plats av artist 

innebär att jag har som grund att undersöka hur stor vikt och påverkan mina valda faktorer 

(stimuli avsedd för synintryck) har för respektive spelning. 

Jag gjorde som jag tidigare nämnde tre besök av ett musikaliskt framträdande med tre artister 

som befinner sig i helt olika riktningar vad de vill uppnå och vart de för tillfället befinner sig 

när det gäller etablering som artist. 

Observation av spelning gjordes för att kunna jämföra dessa tre spelningar med varandra och 

försöka se hur mycket man upplever visuella skillnader i dessa spelningar. Hur det ser ut och i 

vilken grad och utsträckning artisterna själva anammar mina valda faktorer.  Jag befinner mig 

fysiskt på plats, tolkar vad jag ser och berättar ut efter mina empiriska upplevelser om vad 

som händer. Jag dokumenterar i form av fotografier och arbetet består av yttre observationer 

och  mina  egna  tankar.  Båda  dessa  delar  är  en  viktig  del  av  ett  fältarbete  då  de  belyser 

varandra.  Det  här  nämner  Gunnar  Ternhag i  sin  bok  Musiketnologi och kallar  det  för  ett 

reflexivt fältarbete.13 

Jag väljer att kalla detta ett visuellt fältarbete och arbetet fyller ett syfte för min forskning, jag  

jämför och sammanfattar de bearbetningar/tolkningar jag gör av varje besök med det resultat 

jag får fram av enkätundersökningen för att se hur artisterna själva anammar dessa faktorer 

som enligt mina resultat är viktiga, mindre viktiga eller rent av utan värde för sammanhanget 

enligt publiken. 

6

13 Ternhag Gunnar, Lundberg Dan, 2002. Musiketnologi, en introduktion, sid 37-55 



Så vad är ett fält? Det är på den plats där jag utför mina observationer och olika anteckningar. 

I boken musiketnologi talas det om att ett fält anses av äldre generationer inom musiketnologi 

vara  en  plats  eller  särskilda  kulturer,  allra  helst  i  en  kombination  av  dessa  två.  Men en 

musiketnolog  gör  fältarbeten  med  fokus  på  det  kulturella  inom  musiken.  Etnologi  är 

vetenskapen om det västerländska folkets materiella, sociala och andliga kultur.14 En etnolog 

undersöker förmodligen andra element än vad jag gör men vi kan mycket väl befinna oss på 

samma fält, därför vill jag påstå att definitionen av ett fält är i stora drag detsamma för mig 

som vill undersöka visuella aspekter på plats, som för en musiketnolog som vill undersöka 

musikkultur.

Hur ingår fältarbetet i forskningsprocessen? Tanken när man utför ett fältarbete är att det ska 

ingå  som  en  integrerad  del  av  forskningsarbetet.  Ett  fältarbete  bör  planeras  med  en 

vetenskaplig  hänsyn  och  utför  man  ett  reflexivt  fältarbete  så  kan  man  påstå  att 

tolkningsprocessen pågår under hela forskningsarbetet. Syftet med fältarbetet är att med hjälp 

av de tre utförande processer som sker på fältet i form av observation, intervju och enkät 

kunna  se  vilka  faktorer  som används,  vilka  faktorer  som artist  anser  vara  viktiga,  vilka 

faktorer som publik anser vara viktiga samt att kunna se hur artisterna själva anammar det 

som de påstår vara viktigt i ett uppträdande. 

Ett fältarbete består av olika faser, och jag ska förklara med dessa faser hur ett fältarbete går 

till. Syftet med denna modell och förklaring är för att förstå och klargöra fältarbetets olika 

faser (element)  och deras  förhållanden till  varandra samt hur man inför det  i  helheten av 

forskningsprocessen.15 Denna modell är tagen ur boken Musiketnologi16.

Planering (fastställning av status). Varje fältarbete kräver planering, och som i det här fallet 

även ingår i det vetenskapliga problemet. Jag var tvungen att sköta en planering rent praktiskt 

inför arbetet, och det var att sköta kontakten med både artist och arrangör. Jag förde en dialog 

med båda om mitt kommande besök. Det var en viktig sak att ta hänsyn till då jag inte enbart 

skulle  utföra  en observation  på plats  utan  även skulle  göra en enkätundersökning och  en 

intervju av artist på plats och det krävdes ett tillstånd och godkännande av de båda. 
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Sedan för att berika mina kunskaper inför ett sådant besök så var det viktigt med inläsning av 

litteratur som berör fältet och mitt vetenskapliga problem. Mina förberedelser behövde kanske 

inte vara av samma vikt när det gäller litteratur som vid ett musiketnologiskt besök. Jag hade 

mina valda faktorer klara och observerade vad som hände med dessa faktorer i tanke. Hur 

påverkade dessa faktorer spelningen? Fanns ens alla dessa faktorer med i framträdandet?

Fältarbete (erfarenhet). I detta moment så är man på plats och utför sitt arbete som är att delta 

och observera, i mitt fall med fokus på att observera det jag ser på scen och deltagande i form 

av en artistintervju och enkätundersökning. Dessa erfarenheter är viktiga och blir avgörande 

för tolkningsprocessen. Det är lätt hänt att något glöms bort, händelser och upplevelser kan 

vara ögonblickliga, det  var viktigt  att se till  att man tog till  vara på det man observerade 

genom att hela tiden göra anteckningar och dokumentationer samt att ha ett bra minne.17

Fältnoteringar (reflexion).  En fältarbetare bör alltid ha tillgång till något som man med hjälp 

av kan anteckna, i mitt fall en portabel dator (laptop). Att göra noteringar på fältet är att ta 

tillvara på allt som kan vara av värde för fortsatt forskning som man upplever runtomkring sig 

på plats. Det som jag upplevde viktigt för mig i form av fältanteckningar var de jag kunde 

beskriva i form av synupplevelser, men även att nämna tidpunkter och platser kändes som en 

viktig del i fältarbetet, för den enkla anledningen att man skulle få en uppfattning om när och 

var saker och ting skedde.

Däremot så hade inte namn och låttitlar så stort värde för mig för att jag skulle kunna se 

helheten av det jag undersökte. Gunnar Ternhag berättar: Genom att formulera sina tankar i  

bokstäver och ord tvingas fältarbetaren försöka förstå vad han eller hon har varit med om.  

Det måste sägas att reflexionerna kan vara av mycket skilda slag. De behöver inte alls röra  

sig om djupsinnigheter, utan kan lika gärna behandla till synes perifera detaljer.18 

 I mitt eget fall så var observationen övergripande inom mina ramar. Jag var tvungen att göra 

en  avgränsning  när  det  gäller  det  visuella.  Jag  kan  säga  att  det  förekom  visuella 

djupsinnigheter och perifera detaljer, det kan vara svårt att på plats direkt avgöra vad man 

kommer använda och ingen kan säga vad som ur det slutgiltiga perspektivet är viktigt eller 

mindre viktigt, allt som man observerar kan vara av värde. 
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Jag hade den fördelen att jag visste vad jag skulle titta efter då jag hade en tydlig avgränsning 

för mina faktorer, men jag såg ändå till att försöka göra en så generell åskådning som möjligt. 

Det skriftliga material utgörs av två delar, de yttre reflektioner som görs, samt fältarbetarens 

inre reflektioner i ens medvetande.19 Jag kände själv att jag inte ville tolka texten för mycket 

och vara för subjektiv, jag ville skildra vad som händer och sen komma med lite frågor och 

tankar, låta texten tala tillsammans med fotografierna som i detta fall blir väldigt viktiga. Inte 

bara en hjälp när man läser texten utan också ett bevis att jag faktiskt var där.

Sammanställning  (systematisering). Detta  innebär  helt  enkelt  en  sammanställning  av 

fotografier,  transkribering av intervju, sortering och sammanställning av insamlade enkäter 

samt  strukturering  och  renskrivning  av  anteckningar  och  att  utforma  det  till  en  färdig 

observation. Jag valde att skriva min observation separat och intervjun separat för att på så 

sätt i tolkningen jämföra dessa två delar, vad jag såg och vad artisten själva sa om de visuella 

faktorerna,  jag  ville  göra  jämförelser  med  intervjun  och  uppträdandet.  Arbetet  med  att 

systematisera och strukturera det insamlade material är en viktigt del för det fortsatta arbetet 

och för att underlaget ska bli hanterligt för den fortsatta forskningsprocessen. Man kan läsa i 

Musiketnologi om processen som nu råder och det händer en del i forskarens medvetande när 

man systematiserar sitt insamlade material. Man får en möjlighet att minnas tillbaka då arbetet  

utfördes, och mentalt återigen vara på plats med hjälp av fotografier och anteckningar.20

Bearbetning (tolkning). Som en slutfas så är det dags för bearbetning. Vid denna fas ska den 

slutgiltiga tolkningen ske, man skulle kunna säga att den tolkande processen startar i samma 

stund  som  du  befinner  dig  på  fältet.21 I  mitt  fall  så  sker  tolkningen  som  en  slags 

resultatredovisning vad som faktiskt hände och vad vi såg, hur artisten anammade visuella 

faktorer. Sen att se de dem gjorde på scenen och jämföra med deras egna ord i vad som är 

viktigt i form av visuella faktorer och vad de vill göra på scenen rent visuellt som artist.

Jag sammanfattar varje observation av artist  med artistens intervju för att se ett eventuellt 

sammanhang och redovisar vad artisten tycker är viktigt. På så sätt får jag ett tydligt resultat.
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– Enkät

Enkäten bestod av 10 frågor som skulle vara så korta och enkla som möjligt att besvara, och 

med ett syfte som var relevant för frågeställningen. Det blir en kvantitativ undersökning med 

ett  mindre antal  slutna frågor  som har två eller  flera svarsalternativ.  Det  var för  att  göra 

enkäten enkel att fylla i och den ger en snabb och hög svarsfrekvens. Enkäten började med tre 

frågor som var informativa om personen, det jag frågade var vilket kön de hade, viken ålder 

samt hur ofta de går på spelning. Sedan var utformningen av frågorna fokuserade kring mina 

valda faktorer (stimuli avsedda för synintryck) och bestod av ytterligare sju frågor, där jag 

helt enkelt frågade efter vikten av dessa valda faktorer i ett musikaliskt framträdande. 

För att göra det konsekvent så utformade jag samma gradering på samtliga sju frågor. Jag 

frågade om faktorn var 1) Helt avgörande för showen, 2) Väldigt viktig 3) Viktig 4) Inte alls 

viktig,  eller  5)  Utan  värde  (oviktigt).  De sju  frågor  jag ställde  innefattar  de  faktorer  jag 

redovisar  under  min  begreppspresentation,  med  undantag  för  den  lite  annorlunda  faktorn 

nervositet. Enkäten skulle skildra publikens uppfattning och åsikt om vilken faktor som de 

anser vara viktigast av mina sju valda faktorer. Jag ville få en stor spridning för att kunna 

bredda  mitt  resultat  efter  en  blandad  grupp  människor,  med  olika  syn  på  musikaliska 

framträdanden. 

– Val av miljöer

1) Jag började på Marianns som är en restaurang dagtid och på natten blir det till en nattklubb 

som ibland erbjuder livemusik. Lokalen är mycket västern/country inspirerat med indianer, 

björnfällar, hjort och buffelhorn och gamla gevär på väggarna, samt att det hänger droskhjul i 

taket med belysning på. En restaurang/pub med temat västern som erbjuder ett mycket blandat  

urval av livemusik. Jag genomförde den första fältstudien här. Det var ett komplicerat arbete 

när det kom till enkätundersökningen, då jag bemöttes av en rätt skeptisk och ointresserad 

grupp människor. Det kan ha att göra med den alkoholkonsumtion som råder på en nattklubb.

Denna  upplevelse  tog  jag  till  mig  och  funderade  på  hur  jag  skulle  fortsätta  med  min 

undersökning, då onyktra människor visade sig vara en svår målgrupp att använda sig av. 

Sen vet jag inte huruvida seriösa och genomtänkta svar man får av en person som har en hög 

promillehalt av alkohol i blodet.
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Jag valde att inte använda mig av dessa enkäter i slutresultatet, då denna enkät såg annorlunda 

ut än den jag använde på resterande ställen. Detta besök fick fungera som ett test och sedan 

skulle jag utvärdera vad jag eventuellt skulle göra annorlunda till nästa besök. Jag fick lära 

mig att jag nog bör använda en betydligt enklare enkät, därför blev det en ny utformning av 

enkät med enbart stängda frågor och färre frågor innehållande mindre text.

2) Arenan är ett kulturhus där allt från vuxenutbildningar till ungdomsverksamhet möts. 1200 

kvm står till förfogande för kreativa ungdomar. Arenan innehåller en stor arrangemangslokal, 

café, designrum, rörelserum, replokaler, fotostudio och en inspelningsstudio. Tanken och idén

med Arenans verksamhet är att ungdomarna själva ska ta initiativ till olika verksamheter och 

projekt. Det arrangeras även konserter med etablerade artister då lokalen är en optimal och 

välformad konsertlokal. Målgruppen där var relativt ung och med många som själva utövar 

musik som artister. Målgruppen där står även för ett brett musikintresse. Ingen alkohol får 

förtäras på plats vilket förenklade mitt arbete. Jag upplevde det enklare att be folk fylla i min 

enkät  när  de  var  i  nyktert  tillstånd,  detta  baserar  jag  på  min  upplevelse  ifrån  Marianns 

restaurang och nattklubb.

3) Magasinet, som är ett renoverat gammalt magasin för tåg. Det presenteras så här på deras 

hemsida: 10  000 m³  upplevelser  och  syre  bildar  plattformen för  magasinet  –  ett  kreativt  

laboratorium i ett gammalt godsmagasin på stationsområdet i Falun. Målet är att vara den 

självklara mötesplatsen för samtidskultur och den pulserande länken mellan kultur, samhälle,  

näringsliv och människor. Magasinet är också en fantastisk arena för konserter, utställningar,  

teater, dans och mentalt mingel22.  Målgruppen här var betydligt äldre och det var ytterst få 

som var under 30 år. Här fanns en mera allmän åskådning av fenomenet musik, folk var där 

främst i syfte att ha en trevlig ledig stund en lördagskväll samt att se de artister som skulle 

framträda, men jag upptäckte att det inte fanns samma intresse och självklara svar från denna 

målgrupp, något jag märkte när jag övervakade processen och samtalade lite med de som 

fyllde i enkäterna. Folk var där för att äta och hade betalt en större summa pengar för att äta 

en tre rätters meny samt att se och höra artisten. För att undvika att störa folk som skulle äta, 

en överenskommelse jag hade med arrangören, så fick jag enbart hålla till i området kring 

baren. Jag såg då till att gå runt och få min enkät ifylld medan folk väntade på sina bord. 
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På så sätt  fanns också fullt fokus på min enkät samt tid för den. Att personerna inte hade 

hunnit dricka någon alkohol ännu förenklade mitt arbete och deras bemötande var trevligare 

samt att jag vill påstå att jag fick seriösa och genomtänkta svar.

4) Mediehuset (studenter) där nästan all undervisning i ljud- och musikproduktion äger rum 

på Högskolan Dalarna. 2002 byggdes denna lokal om och utrustades för att bli centrum för 

Högskolan Dalarnas medieutbildningar. I denna miljö rör sig varje dag massa studenter som 

läser ljud eller bild. Jag gick helt enkelt runt på plats på mediehuset en vardag och bad om att 

få min enkät ifylld. Jag fick ett bra bemötande och en förståelse för detta då många av de jag 

träffade själva är studenter och en del även själva arbetar med en c-uppsats. 

Studenterna  här  har  såklart  mycket  kunskap  om  musik  och  förmodligen  då  också  ett 

brinnande intresse,  men kanske på ett annat sätt  än till  exempel  målgruppen jag mötte på 

Arenan.  Denna  målgrupp  av  studenter  utbildar  sig  till  att  bemästra  ljud  på  ett  mera 

producerande sett i form av ett tekniskt kunnande. 

Bildstudenterna kändes också som en bra målgrupp, med tanke på att  jag undersöker det 

visuella och de utbildar sig i den visuella kunskapen om bilden och dess praxis. Jag förde 

visserligen ingen statistik över om enkäten fylldes i av en bildstudent eller ljudstudent, utan 

enbart  att  jag  delade  in  enkäterna  i  3  kategorier:  Arenan,  Magasinet  och  Mediehuset 

(studenter). 

– Val av intervjuobjekt 

Enkäten skulle som sagt skildra publikens åsikt, men vad tycker artisten om det visuella? Hur 

mycket tid, tanke och arbete läggs ner av artist på dessa faktorer? Det skulle jag få besvarat 

genom att utföra tre kvalitativa intervjuer av artist på plats i samband med deras spelning.

Jag ville ha en spridning här, det tyckte jag var viktigt. En spridning i form av att intervjua 

olika artister, gärna genremässigt men framförallt vart de befinner sig i karriären och deras 

status som artist. 
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Jag valde att intervjua tre artister som passar in på följande förklaringar: 

Artist1) En artist som är verksam inom musiken och framför den för att det är kul samt för att 

underhålla en publik. Hela verksamheten ligger på hobbynivå där syftet och målet är att få det 

att  gå runt och inget större kapital  omsätts.  Artist2) En artist som siktar högt med extrem 

fokus på artisteriet i sin helhet och är i en rätt ung ålder med framtiden för sig. En artist som 

är beredd att göra uppoffringar och med mål att bli etablerad och omsätta stort kapital. En 

artist som har kommit en bit på vägen mot framgång och arbetar aktivt med fortsättningen. 

Artist3) En artist som är etablerad på den svenska och internationella musikmarknaden och 

som fortfarande är aktiv och gör spelningar för en bredare publik. En artist som lever på sitt 

kändisskap och sitt varumärke som artist med allt vad det innebär. En artist som har yrkesvana 

och erfarenhet av att medverka flitigt i media.

Artist  1: Coverbandet  Slagg  som  spelar  klassisk  rockmusik,  cajun,  country,  hårdrock, 

popmusik, reggae. Intervjuobjektet blev en av medlemmarna i bandet, Lars Bergman.

Det är han som sköter det administrativa delen för bandet och även han som står skriven som 

kontaktperson på deras webbplats.                 

Artist 2: Indie popbandet Map Of Moscow. Jag fick en intervju med uppsättningen av bandet: 

Jonas  Tunander,  Gabriella  Åström,  Roland  Westbom,  Tobias  Andersson  och  Jonas 

Martinsson. En deltagare (Johan Nordin) kunde inte närvara vid intervjun.

Artist 3: Soulsångerskan Jennifer Brown, en artist som inte bara framför soul utan även RnB 

och  funk.  Kanske  mest  känd  för  sina  hits  ifrån  90-talet  samt  hennes  medverkan  i 

Melodifestivalen 2009. Jag fick tid för en intervju med Jennifer Brown.

– Observation av spelning

Observation av spelning gjordes för att kunna jämföra dessa tre spelningar med varandra och 

hur mycket man upplever visuella skillnader i dessa spelningar. Hur det ser ut och i vilken 

grad och utsträckning artisterna själva anammar mina valda faktorer. Observation gjordes av 

de tre ovannämnda artisterna på de tidigare redovisade spelställena: Arenan, Magasinet och 

Marianns. Det gick helt enkelt ut på att jag beskrev och berättade hur det såg ut på scenen 

med fokus på att utforska mina valda faktorer.
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– Val av metod

Kvantitativ metod.

Den enkätundersökning som genomfördes på 100 stycken olika individer är ett exempel på en 

kvantitativ  metod.  En  kvantitativ  metod  är  ett  arbetssätt  inom den  samhällsvetenskapliga 

forskningen där forskaren samlar in empirisk och kvantifierbar data. Detta sammanställs i en 

statistisk form och man analyserar resultaten. 

Man kan ha  testbara  hypoteser  som utgångspunkt  för  resultatet.  I  det  insamlade  mätbara 

materialet (kvantifierbar data) försöker man hitta mönster eller sammanhang mellan de olika 

kategorierna  av händelser.  Genom att  i  enkäten  besvara ”hur  många”,  ”hur  viktigt”,  ”hur 

mycket” eller ”i vilken utsträckning” så kan resultatet redovisas i siffror och vidarearbetas 

med statistiska tekniker. Man ska alltid sikta mot att uppnå någon form av generalisering och 

urvalet är oftast presentabelt för att möjliggöra generaliseringar.23 

Kvalitativ metod.

De intervjuer  jag genomförde  med de  tre  olika  artisterna  är  ett  exempel  på  en  kvalitativ 

metod.  Kvalitativa metoder är ett samlingsnamn för en mängd tillvägagångssätt  vars enda 

gemensamma  kännetecken  är  att  de  inte  är  kvantitativa.  Men  även  mitt  fältarbete  där 

observation  genomförs  är  ett  bra  exempel  på  en  kvalitativ  metod.  Djupintervjuer, 

medverkande observation och fältstudier är alla exempel på kvalitativa forskningssätt.

Ser vi till vad det betyder så förstår vi av uttrycket ”kvalitet” att forskaren är intresserad av 

vilka kvaliteter eller kännetecken som hjälper oss att förstå företeelsen. 

Kunskap om dessa kvaliteter eller kännetecken hjälper oss att förstå en händelse. Från i boken 

”Varför Vetenskap” tar de upp ett tydligt exempel hur man kan tänka att en kvalitativ metod 

har för verkan: Om vi vill förstå varför människor försöker ta livet av sig så behöver vi sätta 

oss in i deras situation och känna hur de uppfattar sin omgivning, sitt liv och sig själv. Om vi 

vill veta vad någon anser om en viss sak, så måste vi sätta oss in i deras situation och helt 

enkelt förlita oss på att det de säger är sant.24
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Pilot studie – explorativ studie

En konsert och en livespelning handlar om både en auditiv och visuell upplevelse.

Talar man om visuell perception i samband med ett musikaliskt framträdande så finns det 

förvånansvärt  lite  publicerat.  Denna  studie  blir  då nyskapande  och fyller  ut  ett  tomrum i 

forskningen kring musikaliska liveupplevelser. Studien kan betecknas som en pilot studie som 

innebär att det är en första provstudie, som oftast görs i en mindre skala. 

Med hjälp av pilotstudien kan man dels kontrollera att upplägget av studien fungerade och 

dels  samla  in  värden  som  sedan  kan  användas  som  kontrollvärden  vid  en  större  studie 

gällande ämnesområdet.25  Studien kan också anses vara explorativ, med en sådan studie så 

menar man då vanligen forskning som t.ex. tar sig an ett visst område som förut aldrig blivit 

föremål för undersökning. Sådana undersökningar löper dock risken att främst bli förstudier 

och förberedelser till mera fullödig forskning.26

– Metodkritik  

För  att  en  uppsats  ska  hålla  hög  kvalitet  måste  man  medvetet  säkra  dess  giltighet.  Två 

aspekter  av  detta  är  validitet  och  reliabilitet.  Validitet  betyder  i  korthet  att  göra  rätt 

undersökning och reliabilitet att göra undersökningen rätt. Med validitet menar man att man 

verkligen kommer åt det man har för avsikt att undersöka och inte beräknar något annat än de 

man  avser  att  beräkna.  Det  kan  vara  så  att  närliggande  fenomen  kan  påverka  ens 

undersökningsområde så att resultatet blir felaktigt eller vilseledande. 

Det är därför det är så viktigt att redogöra vad man undersöker och med vilket syfte, i detta 

fall med avgränsade faktorer när det kommer till visuell perception inom musikens levande 

framträdande för att få ett resultat som avgör hur viktiga dessa faktorer är enligt publiken, 

baserade på ett slumpmässigt urval. Jag gör rätt undersökning för min frågeställning, det vill 

säga graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen.27

Reliabilitet anger tillförlitligheten i forskningen. Om validitet är beroende av vad det är som 

mäts, så är reliabiliteten beroende av hur det mäts. Om mätningarna är dåligt eller inkorrekt 

genomförda så spelar det ingen roll vilket resultat du kommer fram till, det spelar ingen roll 

om resultaten har validitet eller inte, det blir ändå fel i slutändan.
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Det finns åtskilliga metoder att pröva eller stärka reliabiliteten i en undersökning. Ett sätt är 

att låta någon annan forskare genomföra eller upprepa delar av din undersökning för att se om 

resultaten blir detsamma. Om flera forskare kommer fram till samma resultat när någon form 

av  undersökningen  upprepas  så  kan  man  säga  att  undersökningen  visar  en  god 

intersubjektivitet.28 Det kan lätt innebära ett problem när man genomför intersubjektivitet och 

det  handlar  om  t.ex.  Intervjuer.  Personkemin  som  utvecklas  mellan  den  intervjuade  och 

intervjuare kan ha stor betydelse för vilka svar den intervjuade ger.  

Det är lättare och mera tydligt att genomföra intersubjektivitet när det kommer till att läsa 

resultatlistor och statistik, forskning som är mätbar det vill säga kvantifierbar data.29 När det 

talas om reliabilitet i min forskning så handlar det om att genomföra samma statistik. Utgå 

ifrån samma insamlade material av ifyllda enkäter. 

Gör någon om undersökningen med ett  helt  annat slumpmässigt urval  av människor  med 

slutna frågor om det valda ämnet så kommer med all säkerhet inte resultaten bli identiska med 

mina  resultat,  men  mycket  möjligt  att  de  redovisar  samma  gemensamma  alternativ  för 

respektive sluten fråga som ett slutgiltigt svar.
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3 Teori

-Teoretisk referensram

Min teori är att visuella faktorer vid musikaliska framträdande spelar en viktig roll. Jag ville 

undersöka  hur  viktig  roll  den  spelar.  Vad är  en  teori?  Min  teori  är  mitt  antagande  eller 

påstående och som förklarar företeelserna av något slag och systematiserar vår kunskap om 

dem30. Jag hade ett antagande om att det visuella är så mycket viktigare än vad folk egentligen 

tror. Jag ville undersöka detta och bevisa att min teori stämmer. Då jag undersöker ett område 

som saknar mycket publicerad litteratur om just det ämne jag berör, så blev det till att skapa 

eget underlag, vilket jag gjorde i form av intervjuer och en enkätundersökning. 

Men för att skapa en slags teoretisk referensram så valde jag att ta med litteratur som på något 

sätt  bidrar  med  något  för  min  forskning  och  redovisa  en  litteratur  med  relevans  för 

forskningen. Alf Gabrielssons avhandling om Starka Musikupplevelser blev en central del, för 

det var hans avgränsning när det gäller visuella faktorer som blev utgångspunkten till vilka 

visuella  faktorer  som  jag  ville  undersöka. Gabrielsson  talar  om  stimuli  avsedda  för  

synintryck31. Han talar om klädsel, rörelser och kroppsspråk, ljus och färgspel, rekvisita och 

diverse spektakulära effekter. Dessa synintryck kompletterades av mig med image, attityd, 

dans/kroppsspråk, scennärvaro och nervositet, faktorer som en artist kan uttrycka och visa upp 

utifrån sig själv på scenen. Mitt tillvägagångssätt för att uppnå syfte och resultat var att utföra 

ett fältarbete. För att genomföra ett fältarbete på ett vetenskapligt korrekt sätt så använde jag 

mig av Musiketnologi av Gunnar Ternhag och Dan Lundberg för att utreda de olika faser som 

förekommer i  ett  fältarbete  och förklara  vad ett  fältarbete  är.  Jag använde mig  av  Varför 

Vetenskap? Av Ulf Bjereld för att tydliggöra i kapitlet metod mina metodval och förklara dem 

lite närmare samt ett underlag för att kunna utforma en metodkritik. För att ge en bredare 

uppfattning  om mina  valda faktorer  så  valde  jag att  utreda dess  innebörd och  eventuella 

påverkan i ett avslutande kapitel samt att väva in mina egna resultat och reflektioner i det 

kapitlet. För att få den uppfattningen använde jag mig av litteratur som på något sätt kunde 

relateras till mina valda faktorer. 
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Jag läste om färger, hur de påverkar oss mentalt och vilka känslor och upplevelser man kan 

uppnå genom att exponeras för färger i boken Upplevelse av färg och färgsatt miljö (1995) där 

Rikard  Küller  avsnitt  var  användbart. För  att  förtydliga  begreppet  scennärvaro  läste  jag 

Rampfeber – konsten att uppträda under press  av Åke Lundberg, där jag lyckades utveckla 

vad begreppet scennärvaro står för och innefattar. 

Det underlag som blev avgörande för hela undersökningen och för att  kunna redovisa ett 

resultat  var  det  underlag  som  jag  skapade  själv,  mina  otryckta  källor.  För  att  utveckla 

begreppet rekvisita på scenen tog jag hjälp av  Scenic Design and Lightning Techniques, a 

basic guide for theatre  Chuck Gloman och Rob Napoli. Jag hade en faktor som omfattade 

både dans och kroppsspråk. Under min arbetsprocess så upptäckte jag att folk hade lätt att 

applicera  begreppet  dans  på  scenen,  men  de  uppfattades  inte  vara  lika  säkra  på  vad 

kroppsspråket står för rent performativt. Det resulterade i att jag fick förklara i korta drag på 

plats  vad det  innebar.  Jag hade gjort  forskning på begreppet  och valde att  utveckla  det  i 

uppsatsen, där jag tog hjälp av Kroppens Språk av Jane Lyle. Faktorn attityd fick en närmare 

förklaring tack vara Eagly och Aikens The Psychology of attitudes.
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4 Empiri 

-Resultatredovisning enkätundersökning

 I  detta  så  redovisar  jag  det  som  är  centralt  för  hela  min  studie.  Resultatet  av 

enkätundersökningarna.  Jag kommer börja med att titta på det som ser mest intressant ut efter 

det  syfte  och  den  frågeställning  som är  prioriterad,  det  vill  säga  hur  viktiga  mina  valda 

visuella faktorer är ur publikens synvinkel. Jag redovisar detta genom att gå igenom de frågor 

som förekom i enkäten och redovisar dem med stapeldiagram i procentsats. Jag gör en liten 

kommentar efter varje diagram och diskuterar sedan mera om detta i min slutdiskussion. Jag 

kan  berätta  att  jag  fick  en  perfekt  spridning  av  kvinnor  och  män  som  utförde  min 

enkätundersökning. Jag siktade på att få en bred spridning, vilket resulterade i att 50% var 

män och 50% var kvinnor. 

Vad är din ålder?

Man kan se  att  majoriteten  utgörs  av  folk  mellan  16-21 år.  Det  är  en  rätt  bra  spridning 

åldersmässigt under 50 år och att 29% utgörs av folk mellan 41 och 50. Det finns en liten brist 

på åldern mellan 31-40 då enbart 6% var i den ålderskategorin.

19

2

37

23

6
14 15

1 2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0-15 år 16-21 år 22-30 år 31-40 år 41-50 år 51-50 år 61-70 år 70+



Hur ofta går du på konsert/livespelning?

Det blir väldigt tydligt att 57% av de tillfrågade går på konsert/livespelning 1-3 gånger per år. 

Det vill säga att vi har en majoritet som inte går på musikaliska framträdande särskilt ofta.

Men vi har 26% som ändå går mer än 10 per år och då har vi drygt en fjärdedel som består av 

rutinerade konsertbesökare.

Hur viktig är ljus-showen och färgsättningen på scenen?

Noterbart att 87% tycker ljus och färgsättning är viktigt eller väldigt viktigt!
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Hur viktigt är det med passande klädsel och val av scenkläder?

Scenkläder är en viktig faktor enligt folk, man kan se att en majoritet tycker den är ”viktig” på 

46%. Väldigt få tycker den är ”avgörande” 6%. Intressant att notera att nästan lika många 

tycker den är ”väldigt viktig” som ”inte alls viktig”.

Vad anser du om dans, rörelser och kroppsspråk på scenen, är det viktigt?

Detta är en faktor som domineras av övre halvan av skalan, det vill säga att den anses vara av 

stor vikt. Sen kan man notera att enbart 6% av de tillfrågade ansåg att dans, rörelser och 

kroppsspråk var ”inte alls viktig” eller ”utan värde”. 
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Effekter så som pyroteknik, rök, eld, konfetti, smällare, är det en viktig del?

Här redovisas en faktor som av en tydlig majoritet anses vara ”inte alls viktig” då hela 52% 

ansåg att den var ”inte alls viktig” för framträdandet.

Attityd och image från artisten, är det en viktig del?

En faktor som ansågs vara övervägande avgörande för ett framträdande, där hela 38% tyckte 

attityd och image är ”avgörande för showen”. 

22

5
11

28

52

4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Avgörande för
showen

Väldigt viktig Viktig Inte alls viktig Värdelös för
showen

38
34

23

4 1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Avgörande för
showen

Väldigt viktig Viktig Inte alls viktig Värdelös för
showen



Scennärvaro, prat med publiken och engagemang från artist, hur viktigt är det?

Återigen  en  faktor  som anses  vara  av  stor  vikt  där  36% tyckte  den  var  ”avgörande  för 

showen” och hela 51% tyckte den var ”väldigt viktig”. Då kan vi se att vi har 87% som anser 

att denna faktor är ”väldigt viktig” eller ”avgörande för showen”.

Är det viktigt med rekvisita på scenen, föremål och objekt som kan användas i showen?

Denna faktor domineras av folk som ansåg att den var ”inte alls viktig” på 48%. Men man har 

även en procentsats på 37% som tyckte faktorn vad ”viktig”.
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-Sammanfattning enkätundersökning

Man bör inleda med att notera att det är ytterst få som har ansett att någon av faktorerna är 

utan värde (oviktigt) för ett framträdande. Det handlar mera om i vilken grad de är viktiga, 

mer eller mindre. Så det vi gör nu är att utreda vilken faktor som är av störst vikt. Det kan 

redovisas på många olika sätt, men jag väljer att räkna samman en total av de tre parametrar 

som står för att faktorn är viktig eller högre i rakningen där det gäller hur viktigt något är för 

ett syfte. Sen räknar jag samman de två lägsta parametrarna i skalan som representerar något 

som är av liten vikt eller ingen alls. Tanken är att kunna redovisa en lista där den faktor som är 

viktigast  enligt  publik ligger överst  på listan följt  av de övriga faktorer  rangordnade efter 

deras summering av hur viktiga de är. 

Den som har den högsta procentsatsen av dessa två graderingar blir avgörande för hur jag ska 

rangordna dem efter hur viktiga de är. När vi nu summerar alla enkätresultaten, kan vi se 

tydligt  att  de  är  två  faktorer  som är  av  störst  vikt  enligt  publiken,  det  är  ”scennärvaro, 

engagemang”  och  ”attityd  och  image”.  Jag  kan  helt  enkelt  konstatera  att  99% tycker  att 

faktorn  scennärvaro  är  viktig,  väldigt  viktig  eller  avgörande  för  show. Medan attityd  och 

image mätt över samma parametrar redovisar en procentsats på 95%. Det kan konstateras att 

vi har två faktorer som ligger lägst i skalan när det gäller vad som är viktigt, det är ”rekvisita” 

och ”effekter”. Hela 50% anser att rekvisita inte är viktigt och med en procentsats på 48% 

som ansåg att den inte alls var viktig. Effekter har 56% som anser att den är inte alls viktig 

eller  utan  värde.  Sen blev det  ett  rätt  jämt  resultat  i  redovisning  av faktorerna  ”ljus  och 

färgsättning” och ”dans, rörelser och kroppsspråk”. Man måste vara konsekvent i sitt sätt att 

redovisa resultat och är procentsatsen snarlikt fördelad på några faktorer kan det vara svårt att 

avgöra vilken som är av störst vikt. Men faktorn ljus och färgsättning har 93% som tycker den 

är viktig eller högre på skalan. 

Medan  dans,  rörelser  och  kroppsspråk  anses  av  94% vara  viktig  eller  högre.  Vi  kan  då 

konstatera att dans, rörelser och kroppsspråk är av publik ansedd som en viktigare faktor än 

vad ljus och färgsättning är. Sist kan vi konstatera att faktorn scenkläder hade 74% som ansåg 

att den låg på övre halvan i skalan (viktig, väldigt viktig, avgörande för show). 
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Sist kan vi konstatera att faktorn scenkläder hade 74% som ansåg att den låg på övre halvan i 

skalan  (viktig,  väldigt  viktig,  avgörande  för  show).  Jag  tänkte  försöka  rangordna  detta 

resonemang efter en lista bara för att försöka få lite klarhet i det jag redovisat. Men jag vill 

uppmärksamma att denna lista kan se lite annorlunda ut beroende på hur man räknar. 

Det  som kan  tyckas  vara  lite  oklart  är  två  av  listans  mittplaceringar  (3a  respektive  4a), 

procentdelen mellan de två är såpass liten att det är svårt att avgöra vilken som ska ligga på 

vilken plats. Men egentligen är inte det av intresse, jag ville ta reda på vilken/vilka faktorer 

som är viktigast och även vilka som anses minst viktiga och det framkommer tydligt både i 

resonemang och stapeldiagram. Listan ser ut på följande sett i inbördes ordning:

1) Scennärvaro, prat med publiken och engagemang från artist

2) Attityd och image från artisten

3) Dans, rörelser och kroppsspråk på scenen

4) Ljus-showen och färgsättningen på scenen

5) Passande klädsel och val av scenkläder

6) Rekvisita på scenen, föremål och objekt som kan användas i 

showen

7) Effekter så som pyroteknik, rök, eld, konfetti, smällare
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-Sammanfattning/bearbetning av observation och intervju 

Map of Moscow på Arenan

Map Of Moscow är benämnda som ett Indiepop band, men jag skulle nog vilja 

kategorisera dem i  någon slags subgenre till indiepop. Man kan kanske kalla det för 

experimentell och alternativ indiepop med rock associationer och inslag av electro. 

Hursomhelst så tycker jag att det låter radio! Det som för mig visserligen gör dem till 

ett indiepop band är att de erbjuder ett alternativ till den mer putsade och glättiga 

kommersiellt inriktade listpopen. Men jag ska ikväll fokusera på Map Of Moscow i 

form av allt annat än det musikaliska. De kom nyss hem från turné i Tyskland 

(Frankfurt, Mannheim, Köln, Hannover m.m.) och är nu på plats i Sverige, Falun där de 

ikväll ska spela på Arenan och medverka i tävlingen ”Garagerocken”, där första pris är 

en medverkan på sommarfestivalen Peace And Love som har ca 40.000 besökare. 

Jag kommer vara på plats för kvällens spelning och har stämt träff med bandet för en 

liten pratstund med fokus på visuella aspekter i deras framträdande och visuella 

aspekter i framträdande överhuvudtaget, hur viktigt det är och vilket syfte det fyller.

Map of Moscow är ett band som arbetar aktivt för att nå ett genombrott. De har nått en viss 

status  i  Falun,  legat  på  Dalatoppen och  vart  med och  tävlat  i  dalatopp finalen.  Jag  ville 

undersöka bandets framträdande och se om de stämmer överens med vad de säger sig vilja 

framföra på scenen i form av visuella aspekter. Men det som var av störst intresse var ändå 

deras åsikt om vad som är viktigt gällande det visuella. Deras åsikt tillsammans med de två 

andra artisterna  fick verka  som en representativ  åsikt  för  vad  artisterna  tycker  är  visuellt 

viktigt. Map of Moscow är överens om att visuella aspekter är en viktig del i det hela. De 

påstår till exempel att en visuellt snygg show kan väga upp för en musikaliskt svag insats, 

vilket kan anknytas till det Rikard Küller skriver om i boken ”Upplevelse av färg och färgsatt  

miljö”  där det förklaras hur mycket färger och ljus påverkar oss mentalt, även Gabrielsson 

talar om detta i sin del som han kallar för ”Stimuli avsedd för synintryck” från boken ”Starka 

Musikupplevelser”. Gabriella Åström sångerska från bandet berättar att hon kan reagera över 

klädseln på artisten, som är en viktig del enligt henne. Hon berättar om en upplevelse där hon 

såg ett band som musikaliskt sett var bra men de var klädda så olika och det såg inte ut att 

finnas någon relation till varandra rent utseendemässigt. 
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Sådant  kunde  skapa  irritation  enligt  henne  då  helheten  och  bilden  är  en  viktig  del  för 

upplevelsen. Den retorikkonsult vars åsikter jag hänvisar till i slutdiskussionen är lite inne på 

samma sak och talar om att man ska klä sig strategiskt, det stärker ens budskap.

Map of moscow arbetar med att ha en matchande klädsel, och utgår ibland från färgteman och 

de märktes på scenen, bortsett från gitarristen Tobias Andersson som bröt mönstret lite genom 

att bära en munkjacka. 

De talar om sin stil som prydd och proper med rockinslag. För att ta ett ytterligare steg i att 

utveckla sina scenkläder så har de tagit kontakt med en ”stylist” och de kommer börja arbeta 

efter en ”moodboard”32. Scenkläder är ett viktigt element i bandet Map of moscow. Ljuset 

fyller alltid en viktig roll enligt bandet, de säger att de vill ha en egen ljusshow som de tar 

med sig vart de än kommer och spelar, men är långt ifrån att ha det än. Det innebär kostnader 

i form av ljustekniker, tekniken och utrustningen, samt att allt ska tas med. Då medlemmarna i 

bandet  fortfarande  bedriver  bandet  som en  hobby men med seriösa  mål  så  finns  inte  de 

pengarna för tillfället och det syns också i deras framträdande. 

De uppträder med den belysning och färgsättning som lokalen och arrangören erbjuder. Men 

de är realistiska i sitt resonemang och jag skulle inte bli förvånad om de förr eller senare har 

sin  egen  koreograferade  ljusshow,  men  det  är  ett  steg  som kommer  rätt  långt  fram i  en 

artistkarriär. När det gäller deras dans, rörelser och kroppsspråk på scenen så är alla överens 

om att de har hittat sin stil och ett sätt att uttrycka den, och på scenen så syns det. Det bjuds på  

ett energiskt och medryckande uppträdande fyllt av glädje. Man kan se på deras kroppsspråk 

att de uppfyller de 5 olika faser som Jane Lyle pratar om i sin bok ”Kroppens Språk” (mer om 

det  i  slutdiskussionen).  Bandet  visar  upp  kroppsspråk  i  form  av  mimik,  gester  och 

kroppshållning  som  är  3  av  de  faser  Jane  Lyle  diskuterar.  Det  kan  noteras  att  de  inte 

förekommer någon kroppskontakt eller kroppslig närhet på scenen som är de två andra faser 

inom kroppsspråket.  Det  är  lite  lustigt  då  basisten  i  bandet  under  intervju  säger  att  han 

eftersträvar att söka någon form av kontakt på scenen. Kroppslig?  Jonas Tunander (sångare 

och frontman) vill själv bidra med stämningsdelen i form av en attityd och en image som är 

lite nedtonad, de vill ligga och balansera mellan glädje och vemod, då musiken är glad rent 

musikaliskt men texterna kan vara rätt dystra och vemodiga. 
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Jonas Tunander berättar att det också är deras budskap med musiken, att förmedla någon form 

av glädje och vemod, han vill att publiken ska hoppa och dansa, men samtidigt känna att det 

är ett seriöst band med en tanke bakom musiken. Det uppstår som en kontrast i deras image på 

scenen då några av dem är väldigt energiska och fartfyllda samtidigt som övriga är lite mera 

försiktiga och med en lugnare framtoning. Rekvisita är något som bandet inte lagt fokus på, 

det passar inte deras musikstil och är i nuläget inte aktuellt, men samtidigt så råder det lite 

delade läger om detta, för det är något som vissa i bandet är nyfikna på och vill utforska mera. 

På scenen ses inget som kan räknas in som rekvisita, bortsett från att de har en ”backdrop”33 

som hänger intill publiken. Scennärvaro och utstrålning på scenen är något bandet talar om i 

benämning att prata med publiken, det kan vara både prat som är skrivet eller uttänkt innan 

och även prat som är helt improviserat. 

De ser inte på något sätt obekväma ut på scenen, men de skulle kunna interagera mera med 

publiken för att få en känsla av en bra scennärvaro. En bra scennärvaro skulle kunna brytas 

ner i att berätta, förmedla, engagera, total hängivenhet och att vara närvarande i alla sinnen. 

Det kanske är en svår uppgift för bandet denna kväll då det är en relativt liten publik på plats. 

Jonas Tunander säger att han tänker på denna faktor mycket men att han själv kanske inte är 

den mest bekväma talaren, ingenting jag som åskådare uppmärksammar. Tobias Andersson 

berättar att han själv lyssnar mycket med ögonen när han beskådar ett liveframträdande, synen 

påverkar mycket det du hör. Han säger att det spelar ingen roll hur bandet låter om det inte ser 

bra ut. 

Jag citerar Tobias Andersson i hans åsikt om det visuella som sker på scenen:  Det spelar  

ingen roll hur bra bandet låter, det måste se bra ut.  Det måste vara någonting, det behöver  

inte  vara  världens  bästa  mellansnack,  det  behöver  inte  vara  de  tuffaste  effekterna  med 

explosioner och blinkande lampor, utan det ska vara något som känns i symbios med vad  

bandet försöker förmedla. Jag menar man har ju sett många band som har misslyckats fatalt,  

det händer jättemycket visuellt, men det krockar totalt med det som dom försöker göra med  

sina instrument och sina röster, så att jag tror att det är viktigt precis som Bella (Gabriella  

Åström) säger att hitta vad man vill göra musikaliskt sen försöker man anpassa det så gott  

det går med det visuella, för det måste gå hand i hand. 
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Nervositet är något som ibland dyker upp, men det beror på hur frekvent de spelar. Jonas 

Tunander berättar att han blev nervös inför denna spelning, men att när de uppträder flera 

gånger per vecka (som när de turnerade i Tyskland) så blir han varm i kläderna och känner ett 

annat lugn. Man kan säga att Map Of Moscow är ett band som vill  tänka på alla visuella 

element som kan råda i ett uppträdande. Bandet vill bli etablerade och leva på detta, det finns 

ingen som helst tvekan om det.

Men i dagsläget så ligger deras fokus på hur de själva ser ut på scenen och det blir tydligt 

under uppträdandet. Sådant som de utifrån sig själva kan rå över, som till exempel scenkläder, 

image, attityd och scennärvaro är något som de arbetar mest aktivt med. De har inte kommit 

så långt i arbetet med egen ljusshow och det säger Jonas Martinsson (trummis i bandet) är en 

dröm de har, att ha med sig egen koreograferad ljusshow för varje spelning. 

Men  de  är  alla  överens  om  att  ljus,  klädsel  och  de  mentalt  uttryckande  faktorerna 

(attityd/image, scennärvaro, dans/kroppsspråk) är av störst vikt, medan effekter och rekvisita 

har en lägre prioritering hos bandet. Men den faktor som bandet själva i dagsläget arbetar 

aktivast  med  är  scenklädsel  och  att  det  försöker  uppnå  någon  slags  symbios  mellan  det 

auditiva och visuella för att skapa sin egen grej (image).  
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Jennifer Brown på Magasinet

Jennifer Brown är en soul och popsångerska som kanske mest är känd för sin hit 
”Tuesday Afternoon” från 1998. Jennifer Brown deltog även i melodifestivalen 2009 
med låten ”Never Been Here Before”. Det känns som Jennifer Brown är en artist som 
nästan alla känner till eller hört talas om men ytterst få kan på uppmaning nynna eller 
nämna något som hon har gjort. När jag var yngre så förknippade jag henne i första 
hand som den tjej som Jonas Karlssons karaktär i filmen ”30:e November” blir 
förälskad i. Jag trodde inte att jag hade hört hennes musik så mycket, men när jag väl 
lyssnade så kände jag igen förvånansvärt mycket, vilket säger mer om min brist på 
kunskap än hennes etablering på den internationella musikmarknaden. Jag fick en 
trevlig pratstund med fröken Brown, och tänkte inte då på hennes popularitet som jag 
sedan fick erfara när jag stod där i publikmassan och Jennifer Brown klev in på scenen. 

Jennifer Brown är en etablerad artist inom den svenska musikindustrin och har varit verksam 

på den svenska och internationella scenen sedan tidigt 90-tal. Jennifer Brown anser att ljus 

och färgsättning på scenen är något som främst är till för att skapa en stämning, och ska bygga 

upp det man i grunden vill uttrycka musikaliskt, det ska harmonisera med allt man gör på 

scenen.  Hennes  generella  åsikt  om vad  ljuset  bör  tillföra  på  scenen  stämmer  inte  riktigt 

överens om det man senare får se i hennes uppträdande. 

Ljuset är väldigt slumpmässigt, det fyller en funktion men det är inte anpassat efter musiken. 

Men hon berättar också att då detta framträdande som heter ”Soulnight” enbart är för en kväll, 

det vill säga inget som de turnerar runt och uppträder med, så det finns ingen koreograferad 

ljusshow för denna föreställning. När hon tidigare turnerade runt med stora produktioner, så 

förekom det både koreograferad dans och ljusshow. 

Men Jennifer Brown tycker att ljussättningar på scen är en viktig del i framträdandet. Hon har 

aldrig själv som artist varit speciellt delaktig med åsikter om ljus och färg på scen, det har hon 

låtit tekniker på plats tagit hand om, hon har som hon själv säger gett dem fria händer. En 

faktor som intresserar henne betydligt mer är scenkläder. 

En faktor som hon själv sköter och anser vara viktig, enbart för kvällens uppträdande så hade 

hon med sig tre olika ”outfits” för att på plats kunna välja vad hon ska ha på sig och hur hon 

ska se ut efter känslan som råder för ögonblicket. Det är viktigt att kläderna sitter som de ska, 

att det känns bra och att de stärker henne i henne presentation och henne som artist. 

30



Här kan jag anknyta lite till det som retorikkonsulten Elaine Bergkvist säger om att klädseln 

förstärker det du säger och din position (hänvisar till det i slutdiskussionen). Det är ett sätt för 

Jennifer Brown att förmedla hennes budskap och hennes identitet som människa. 

Under kvällens uppträdande bär hon en svart läderaktig helkroppsdress med byxben och ett 

stort  stjärnformat  bälte som håller  dressen på plats  i  midjan.  Samtliga på scenen har valt 

kläder med en tanke på framträdandet, då de bär kläder som på något sätt matchar varandra, 

och  Jennifer  Brown  sticker  ut  lite  extra  i  sina  kläder  och  de  blir  tydligt  vem  som  är 

huvudartisten. Men det uppstår en kontrast i det visuella på scenen när det gäller klädsel, ena 

vokalisten bär inte som de andra skjorta, slips, hat och kavaj. Han bär en blå t-shirt, en vit 

mössa och beigea chinos. Men det stämmer med den uppfattningen Jennifer Brown har, att 

man ska känna sig bekväm, och det var kanske det han gjorde i det han bar.  Hon berättar 

också att det förekom ingen dialog mellan musikerna om en eventuell klädkod. 

Dans, rörelser och ett kroppsspråk på scenen är något som för det mesta kommer naturligt och 

spontant för Jennifer Brown. Hon berättar att det förr var mycket mera koreograferat och att 

denna faktor enligt henne är av stor vikt på scenen. Det man såg den kväll jag såg henne 

uppträda var ett rätt försiktigt kroppsspråk och subtila rörelser, hon rör mycket på händerna 

och gestikulerar när hon pratar med publiken. Gester, som är en av de faser som Jane Lyle 

talade  om i  ”Kroppens Språk” (hänvisar  till  slutdiskussionen).  Dans förekom inte  alls  på 

scenen. Attityd och image är inget hon aktivt arbetar med. Hon har varit med rätt länge som 

artist  och säger att  något  händer när man kliver upp på scenen,  hon blir  artisten  Jennifer 

Brown och är inte längre privatpersonen Jennifer Brown, och i detta har man en sorts image. 

Hennes framträdande känns naturligt och hennes image och attityd är i harmoni med det hon 

säger och framför. 

En rätt försiktig och ödmjuk attityd. Hon har en stor dos affektion (tillgivenhet och ömhet) i 

sin attityd. Affektion är ett av de tre delar inom attityd som Eagly och Chaiken talar om i 

boken ”The Psychology of Attitudes”. Effekter är inget hon direkt är insatt i, inget som passar 

hennes genre och hon är inte på något sätt aktiv i att det skulle kunna bjudas på effekter under 

hennes framträdande. Men under kvällen förekommer det rök i lokalen, en effekt som hon 

tycker känns bra för kvällens framträdande, en stämningsskapare. 
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Det är också den mängd av effekter man som publik bjuds på, rök som ligger över scenen. 

Hon berättar att nervositet är något som trots rutinen kommer tillbaka, hon kan uppleva en 

nervositet precis innan hon ska in på scenen och pulsen är hög.

Men det är något som brukar släppa rätt fort då hon kommit in och börjat göra sin grej på 

scenen. Rekvisita på scenen känns som en rätt främmande del för Jennifer Brown, även om 

det har förekommit så är det inget hon tyckt haft en framträdande roll eller varit viktigt. Finns 

heller inget under framträdandet som kan ingå i faktorn rekvisita. 

Hennes budskap som artist  är  att  förmedla kärlek och glädje  och det  gör  hon genom sin 

scennärvaro, hon berättar om kärleken att man inte ska tappa hoppet om den, hon engagerar 

publiken och har en utstrålning av glädje som smittar av sig. Men hon berättar också att hon 

generellt inte arbetar med det visuella på scenen, hon tycker de visuella är en viktig del, men 

hon är inte delaktig i när ljus och färgsättning bestäms, hon medverkar inte i att se till att det 

finns en klädkod på scenen, hon tycker inte rekvisita fyller någon större roll och vilka effekter 

som  används  det  är  upp  till  arrangör.  Hon  skapar  förutsättningar  beroende  på  vart  hon 

kommer och ska uppträda då hon numera inte turnerar med koreograferade produktioner. Men 

hon är  väldigt  mån om vad  hon levererar  på  scenen och  ser  främst  till  att  behärska  det 

musikaliska som ska framföras, sen är hon väldigt noggrann vad hon som artisten Jennifer 

Brown ger för intryck på scenen rent visuellt. 

Scenkläder, utseende och även smink ingår i den faktor som hon tänker mest på och enligt 

henne själv är väldigt viktig. Men också faktorn scennärvaro och utstrålning är något som hon 

uppenbarligen helt naturligt behärskar, rutinen gör sig påmind.   
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Slagg på Marianns

Slagg är ett coverband med syfte att spela för att underhålla och för att hålla på med 

deras stora passion, att framföra musik. Slagg består av fem herrar i 40-50 års åldern 

och samtliga har varit verksamma inom musiken sen de var 15 år gamla. De har spelat 

ihop i snart tio år. De beskriver sig själva så här på deras hemsida: Slagg skapar en fin 

stämning på puben, festivalen, privata festen, etc. Genom ett kul urval av musik 

som funkar live! Olika stilar som klassisk rockmusik, cajun, country, hårdrock, 

popmusik och till exempel reggae gör vi med finess! Vårt mål är att du som arrangör 

och din publik ska bli nöjd. Det har vi lyckats med hittills!

Slagg erbjuder en ljusshow som är standard på detta ställe, det vet jag av egen erfarenhet då 

jag närvarat tidigare i denna lokal för att se liveframträdande. Det är då en ljusshow som 

består av ett fåtal blinkande kannor i lite skiftande färger. Då de inte har någon egen ljusrigg 

med sig eller på något annat sätt har med sig ljus eller färg att applicera på scenen så blir deras  

framträdande rent ljusmässigt anpassat efter vad lokal och arrangör erbjuder. Att ett band i den 

kategori Slagg befinner sig i skulle ha med sig eget ljus känns rätt orealistiskt. 

Men de kan vara med och påverka med de förutsättningar som finns på plats, den möjligheten 

finns alltid. Men Lars Bergman berättar att de inte är något de tänker på, de använder sig av 

de ljus och de färger som erbjuds. Deras klädsel är också av måttet standard, de bär blå jeans, 

t-shirt eller skjorta och en kavaj på det. Så de är lite uppklädda men inte mer än så, och ska 

man vara ärlig så skulle de se konstigt ut om de var allt för uppklädda eller med  en klädsel 

som är extremt utmärkande. Det förekommer inget som kan kallas för effekter. 

De har en svart ”backdrop” bakom sig med deras logga på, men det är det enda som finns av 

faktorn rekvisita. Det blir rätt tydligt att deras fokus inte ligger på de visuella, ingen direkt 

märkbar scennärvaro eller image förekommer. Det pratas i stort sett inget med publiken, men 

det kan bero på förutsättningarna som skapas, publiken denna kväll är rätt liten och folk är 

inte där för att i första hand se detta band uppträda. Så Slaggs uppgift denna kväll blir då att se 

till att leverera låtar som folk uppskattar och känner igen. De står egentligen rätt och upp och 

ner och spelar sina låtar. 
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Jag  pratade  med  Lars  Bergman  från  Slagg  om  detta  och  han  berättar  att  de  är  ett  rätt 

mediokert band rent visuellt, deras fokus och ambitioner ligger inte på den delen. Men han 

tycker den visuella delen är en viktig del i ett framträdande, men inget de har kunnat anamma 

så mycket i deras show av olika okända anledningar. De saknar en uttalad frontfigur i bandet 

och de saknar då också den karismatiske som ska bidra med en stor dos scennärvaro och 

attityd.  Man kan sammanfatta  med att  Slagg inte  arbetar  med det  visuella  i  någon större 

utsträckning.  Då  bandet  är  på  hobbynivå  och  är  tänkt  att  stanna  där  så  sätter  det  också 

gränserna med vad man vill göra på scenen. Deras fokus ligger på att framföra kända låtar på 

bästa möjliga sätt, där det musikaliska är det som det arbetas aktivt med. 

-Analys av resultat

Jag  utgick  ifrån  fyra  olika  frågeställningar  som  jag  ville  få  besvarade  genom  mina 

undersökningar  och  min  forskning.  Jag  har  tydligt  redovisat  vilka  visuella  faktorer  som 

publiken upplever är  av störst  vikt,  där scennärvaro och attityd/image var de som ansågs 

viktigast  vid  ett  musikaliskt  framträdande.  Intressant  är  att  faktorn  dans,  rörelser  och 

kroppsspråk kom på en tredje plats, vilket innebär att mina faktorer som jag valde att lägga till  

för att  komplettera  Alf Gabrielssons  uppfattning om faktorer  gällande stimuli  avsedda  för 

synintryck  anses  samtliga  vara  viktigare  än  de  han  redovisar  i  sin  avhandling.  Artistens 

fysiska uppenbarelse är av störst vikt. Publiken uppskattar mest det artisten gör utifrån sig 

själv och att den interagerar med dem. 

Sedan vidare hade jag en frågeställning där jag ville undersöka om publiken är av samma 

åsikt som artisterna. Man kan kalla detta lite av en tolkningsfråga då jag inte har kvantitativ 

data på vad artisterna anser vara visuellt viktigt, jag har helt enkelt tolkat deras svar och mina 

observationer. Artisterna tycker det viktigaste är det de har på sig, hur de ser ut och vad de kan 

göra själva på scenen. Det finns stor vikt i ljus och färgsättning hos artisterna, de tycker ljuset 

är viktigt och det man kan göra med det på scenen. Men det intressanta är att artisterna inte 

gjort något konkret eller aktivt arbetat med att påverka ljus och färger för sina framträdanden, 

men samtliga är överens om att det är viktigt. Så vi kan med facit i hand konstatera att artist 

och publik anser ungefär samma om ljus och färger. 
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Artisten lägger mycket fokus på hur de ser ut (scenkläder). Publiken tycker inte att det är lika 

viktigt. Men publik och artist är väldigt överens om att rekvisita och effekter inte är av så stor 

vikt för ett uppträdande. Jag kan sammanfatta att artisterna har en liknande åsikt om vad de 

tycker är visuellt viktigt vid uppträdande. Där scenkläder och den mentala delen som 

innehåller scennärvaro, image och kroppsspråk är viktigast tätt följt av ljus/färger. Slagg är av 

åsikten att alla visuella aspekter är av stor vikt och de har inte direkt uttalat vilka de anser är  

viktigast eller mindre viktiga. 
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5 Slutdiskussion

-Visuell påverkan

Jag tänkte i detta kapitel besvara min sista frågeställning när det gäller hur mina valda visuella 

faktorer kan påverka oss, vad tillför de och vad kan vi som människor känna? Sen avslutar jag 

hela arbetet med en avslutande diskussion.

Ljus och färgsättning

När det förekommer färger och olika ljus på scenen vad är det då vi reagerar på och reagerar 

vi  undermedvetet  på färger?  Färger  har  en inverkan på  vår  värmekomfort  och det  finns 

publicerade studier där man kommit fram till att gul, orange och röd är varma färger, medan 

blå,  turkos  och  grön är  kalla  färger.  Sedan har  vi  ett  mellanting  som består av gredelina 

färger.34 Så då bör vi rimligtvis känna en värme om ett artist uppträder med enbart en röd 

belysning. Det innebär att en artist kan skapa känslor tillsammans med musiken, t.ex. artisten 

spelar musik som den vill  ska sprida ett budskap bestående av melankoli eller  ett dystert 

budskap, då kan det vara rimligt att använda sig av kall färgsättning (t.ex. blå). 

En färgsättning som bandet Map of Moscow bör ha i åtanke då deras budskap bland annat var 

melankoli. Det är även intressant att se om ljus och färger kan påverka vårat engagemang, kan 

färger vara aktiverande eller lugnande? Färger har ofta använts i medicinska syften att lugna 

aggressiva eller ängsliga patienter eller rent av stimulera patienter som lider av depression. En 

psykolog vid namn Neboschick redovisade 1975 att han med en kombination av musik och 

färger påverkat patienter som led av depression och lyckats förändra deras känslotillstånd som 

innebar att de blev gladare och lyckligare. Använda färger och musik som en slags visuell och 

auditiv terapi. Det bevisades då också att röda, orangea och gula färger hade en aktiverande 

påverkan hos människor, precis de färger som ansågs upplevas varma.35 

Då borde rimligtvis en artist anamma att använda sig av en gul, röd och orange ljus- och 

färgsättning för att få en publik att engagera sig och känna värme som i många fall kan 

resultera i glädje.  Det finns många studier som ger stöd åt att färg påverkar människan i ett 

fysiologiskt tillstånd. 
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Starka och varma färger aktiverar hjärnan och då ska gärna färgerna förekomma i kontrast till 

varandra. Kalla färger som t.ex. blått och grått har en tendens att minska aktiveringen. Detta 

resultat bygger på studier olika forskare gjort på ett urval människor där de undersökt folks 

puls,  registrerat  hjärnans  elektriska  aktivitet  (elektroencefalogram),  mätt  hjärtslag  m.m. 

undertiden som dessa människor fått studera färger på olika sätt.36 Vi kan då dra slutsatsen att 

människor antingen kan uppleva en aktiverande eller lugnande reaktion på färger som man 

ser.  Det finns så mycket undermedvetet man kan göra med färger som ingen av de tillfrågade 

artisterna  tycktes  känna  till,  deras  syfte  låg  enbart  i  att  ha  en  snygg  visuell  ljus-  och 

färgsättning på scenen. Men som flera av dem sa så var ljus och färger till för att förstärka 

deras budskap med musiken och att harmonisera med musiken, då bör man ha i åtanke hur 

ljus och färger kan påverka oss mentalt. 

Scenkläder, val av klädsel 

Varför har man scenkläder? Ska jag själv tolka det så skulle jag förklara det så här:

Om man är artist oavsett etablerad eller oetablerad så utför man på något sätt ett uppträdande.

Publiken kan variera från flera tusen till enbart ett par få. Det ingår på något sätt i det som ska 

göras att fundera över vad man ska ha på sig. Du utför ett uppträdande och då är valet av 

klädsel i allra högsta grad ett viktigt verktyg för vad du vill förmedla till de människor som 

observerar dig. 

Jag  använde  mig  av  vad  en  retorikkonsult  vid  namn  Elaine  Bergkvist,  av  den  enkla 

anledningen att jag inte hittade någon litteratur att hänvisa i detta avsnitt.  Jag utreder och 

redovisar  här  påstående  som  kommer  från  en  retorikkonsult  som  baseras  på  hennes 

yrkeserfarenhet vad hon anser om klädsel, vilka färger som fungerar och vilka som ställer till 

med kommunikationsproblem.37, Hon påstår att de tre första minuterna hör inte folk vad du 

säger,  de  granskar  enbart  en  från  topp  till  tå  vad  man  har  på  sig.  Klädseln  kan  ta 

uppmärksamheten från det du säger och gör, men det kan även förstärka det du säger och din 

position. Som artist så befinner du dig automatiskt i centrum, speciellt om du är frontfigur. 

Publiken fäster nästan alltid blicken på den personen, det är därför man nästan alltid kommer 

ihåg utseendet på sångaren eller  frontmannen i ett  band, medan man lätt kan förtränga de 

andra på scenen. Hon talar om att man ska klä sig strategiskt, det stärker ens budskap. 
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Men att det ändå oftast beror på publiken eller det tillfälle som du uppträder. Kläder kan säga 

mycket och man skapar en viss uppfattning om artisten, sedan så kombineras artistens klädsel 

med hur denne framträder genom kroppsspråk, tal, attityd och image, och en stil skapas. Man 

får som lyssnare inte låta sig luras av klädseln, kompetens och underhållning kan komma med 

slips, afro eller kaftan! Man kan se valet av klädsel som ett krigsfält, man vill oftast som artist 

hävda  sig  och  synas.  Syns  du  inte,  så  finns  du  inte  och  då  handlar  det  om  ineffektiv 

kommunikation. Sedan så är ditt bemötande av klädsel väldigt beroende på tillfället, men man 

vet  att  vi  reagerar  biologiskt  på färger,  med det  menar  jag att  färgen på  din  klädsel  kan 

förstärka ditt budskap. Som t.ex. färgen rött som kan symbolisera kärlek, stoppskyltar, makt 

(socialdemokrati), liv (blod) m.m. Men det är även det som jag var inne på i tidigare faktor, 

att färger påverkar människans mentala aktivering. Men här är det inte enbart färgerna som 

spelar in,  även din stil  och vad du bär,  om det chockerar,  intresserar,  avskräcker,  glädjer, 

äcklar, imponerar m.m. det är det som kan fånga publikens blick.38 

Man kan uttrycka mycket med sitt  val  av klädsel,  men det bidrar med en helhet.  När jag 

pratade med Map Of Moscow så hade de tydliga åsikter om att det är viktigt att man på något 

sätt matchar sin klädsel, det kan i annat fall uppstå en irritation från publikens sida enligt dem. 

Ser man på mina valda artister så tyckte en majoritet att scenkläder var väldigt viktigt och det 

var också det som de som artister jobbade mycket med. De vill se bra ut på scenen. Map Of 

Moscow tar ju hänsyn till vad deras klädsel kan bidra med då de nu har anlitat en ”stylist” 

som kan hjälpa dem att framhäva sitt budskap med sin klädsel och få en kontinuitet i sin stil. 

Jag upplevde stora kontraster när det gäller scenkläder som är beroende av vad de har för mål 

med sitt band, t.ex. Map Of Moscow har stora ambitioner som artist och de lägger mycket 

tanke bakom sin klädsel, medan Slagg som är ett hobbyband inte lägger lika mycket tanke 

eller arbete på det. Publiken tycker inte att klädsel är av så stor vikt.  Det är intressant då, 

denna krock som uppstår med att artist tycker det är så viktigt och kul att jobba med, medan 

en publik inte ser lika hårt på den faktorn. 
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Dans, rörelser & kroppsspråk

Om vi börjar tala om kroppsspråket som kan delas in i fem olika delar: gester (hur vi använder 

våra händer och armar), mimik (vad vi signalerar med våra ansikten), kroppshållning (hur vi 

för  oss),  intimsfär  och  kroppslig  närhet  (hur  nära  andra  människor  man  sitter  och  står), 

kroppskontakt (vem vi berör, när, var och hur)39. Den delen som känns mest relevant när man 

talar om en artist som uppträder och använder ett talande kroppsspråk så handlar det mest om 

kroppshållning och gester. 

Det är dessa som är utmärkande för oss som observerar.  Kroppsspråket är ett sätt att förmedla 

vad du menar utan att använda ord. Kroppsspråket kan bli ett signum för en artist, titta till 

exempel på Ozzy Osbournes kroppsspråk och hållning. Hans gester och kroppsspråk är rätt 

unika. Man har sett på tv då folk imiterar Ozzy Osbourne, och imitatören behöver inte säga ett 

ord innan man vet att det är just Ozzy som han imiterar. Det finns många vedertagna och 

välkända sätt att använda kroppsspråket på t.ex. räcker vi upp händerna så betyder det att man 

ger sig, men det kan också visa på glädje om en fotbollsspelare precis gjort mål, klia sig i 

huvudet tyder på förvirring eller osäkerhet. 

Men det  jag vill  visa  på här är  hur en artist  för sig på scenen och dess kroppsspråk blir 

bildande för musiken. Ett exempel som jag tänker på i detta är Maja Ivarsson i ”The Sounds”, 

hon har ett mycket uttrycksfullt och energiskt kroppsspråk som blandas med dans och rörelser 

och enligt mig skapar en extra dimension i uppträdandet.40 Hon har ett kaxigt och självsäkert 

uppsåt, som stundtals är lite sexistiskt och vulgärt. Hon tar verkligen uppmärksamheten på 

scenen och det blir ett laddat visuellt framträdande. Men om man tänker på andra visuella 

delar i uppträdandet så är det i stort sett ingen rörlig ljussättning på scenen. Deras uppträdande 

i form av scennärvaro, attityd, image och kroppsspråk tar all uppmärksamhet och det behövs 

inte  så  mycket  mer  rent  visuellt.   Det  man  då  kan  sammanfatta  är  att  kroppsspråket  i 

artistsammanhang är ett sätt att förmedla ett budskap en känsla eller att sända ut signaler till 

en publik. Det kan även enligt mig vara ett attribut i ett framträdande som kan bidra till att 

göra något mera komplett och fascinerande. 
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Dans och rörelser kan ha samma påverkan bara att de kan utföras på andra sätt. 

Dans som är rytmiska kroppsrörelser, är till för att underhålla en publik, den kan vara både 

spontan och otränad precis som den kan vara koreograferad och planerad. Dansen kan ha 

samma syfte som kroppsspråket, den tillför något för uppträdandet. Av de observationer jag 

gjorde så förekom det i stort sett ingen dans på scenen. Map of Moscow bjuder upp till lite 

dans, som känns som en spontan glädjedans bestående av hopp och intensiva rörelser. Men 

tittar jag generellt över det uppträdande jag observerat så är det mycket stillastående, det är 

absolut  ingen akt som känns koreograferad.  Publiken uppskattar  denna faktor. Rörelser är 

något som Map of Moscow verkligen har anammat, vilket verkar uppskattas. Kan för övrigt 

meddela att Map of Moscow vann den tävlingen som de medverkade i den kvällen jag såg 

dem uppträda. Kan det vara så att publiken uppskattade deras intensiva rörelser och energi på 

scenen?

Sceneffekter

Att  svara  på  varför  det  används effekter  på scenen är  en  enkel  uppgift.  Vi  människor  är 

fascinerade av smällare, eld och sådant som låter. Hur ska jag annars förklara alla de miljoner 

som läggs på fyrverkeripjäser varje år? Jag vill påstå att människan är förtjust  i  exoterma 

reaktioner och det är allmänt känt att pyrotekniska effekter förekommer i många kulturer och 

är något som många människor uppskattar.

 

Detta används även vid artistframträdanden, precis som alla visuella faktorer så är även denna 

till för att bidra med något till showen och uppträdandet. Effekter är en faktor som är mest 

anammat i rock kulturen. Men t.ex. effekten rök förekommer i stort sett i var och vartannat 

framträdande, så effekter är ett brett och väl använt knep inom musikvärlden. En faktor som 

inte anses vara av stor vikt av både publik och artist, men det förekommer frekvent på många 

uppträdande,  effekter  som t.ex.  pyroteknik  är  kanske  vanligare  inom speciella  genres  där 

musiken  mera samspelar  med smällare  och raketer,  en hårdare musik kan man tänka  sig, 

metall scenen är ett bra exempel på en sådan genre. En faktor som inte anses vara av stor vikt 

av både publik och artist, men det förekommer frekvent på många uppträdanden, effekter som 

t.ex. pyroteknik är kanske vanligare inom speciella genres där musiken mera samspelar med 

smällare och raketer, en hårdare musik kan man tänka sig, metall scenen är ett bra exempel på 

en sådan genre. 
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Attityd och image

Vad är attityd? Man känner till begreppet och kan lätt använda det i en mening. Men frågar 

man någon om dess definition så är det svårt att konkret svara på. Jag tog en definition från ett  

universitetsarbete  där  syftet  var  att  undersöka  om normer  och  attityder  kan  påverka  vårt 

vardagliga  beteende.  Där  löd  definitionen  för  attityd  på  följande  sätt:  Attityder  är  en 

psykologisk tendens som yttrar sig genom att  man evaluerar någonting/någon med någon 

grad av positivt alternativt negativ inställning gentemot denna företeelse (attitydobjekt).  Jag 

skulle  nog  definiera  det  som  en  persons  medvetna  eller  omedvetna,  kognitiva  eller 

emotionella inställning till något. 

Allt  inom attityd handlar om företeelser  (händelser).  Attityden kan delas in i  tre delar: 1) 

Kunskap om företeelsen (kognition), 2) Känsla för företeelsen (affektion) 3) En beredskap att 

agera mot företeelsen (beteende). Så attityd handlar om dessa tre benämningar: Kognition, 

affektion och beteende. Kognition är en samlingsterm för våra tankeprocesser.41 Affektion kan 

förklaras som vår tillgivenhet och ömhet. Beteende som är individens yttre rörelser, det som 

ens omgivning ser.42  Dessa tre benämningar används i en modell som Eagly och Chaiken tog 

fram och redovisade i sin bok ”The psychology and attitudes” där kognitiva, affektiva och 

beteende processer leder till en attityd.43 På scenen handlar attityd om samma saker. 

Precis som i vardagliga livet så kan artisten visa upp en attityd på scenen, men då det handlar 

om ett performativt sammanhang så förstärks kanske den attityden och blir väldigt tydlig, den 

kanske går hand i hand med dess image som är den fasad, den roll som artisten eventuellt 

kliver in i när den är på scenen. Det kan påverka en publik och skapa en uppskattning. Som 

det jag skrev om i tidigare stycke, att syns man inte så finns man inte. Man bör som artist med 

alla  tänkbara  medel  lysa  starkt,  synas  och  märkas  på  scenen  så  att  folk  minns  både 

uppträdande och artisten. Det är det en attityd och image kan  tillföra och det är därför jag tog 

med denna faktor i min undersökning. Det visades sig vara en faktor som är av stor vikt enligt 

publiken och uppskattas. Artisterna har sin egen image, men kan inte riktigt förklara deras 

image. 
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43Eagly and Chaiken, 1993, The Psychology of Attitudes.
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Man kan  väl  påstå  att  om man  går  upp  och  gör  ett  uppträdande  med  samma  kognitiva 

inställning, attityd och mentala uppsåt så kan det definieras som artistens image. I vissa av 

mina  observationer  blir  en  image  tydligare,  som  t.ex.  så  tyckte  jag  Jennifers  Brown 

scennärvaro och interagerande med publiken sammanfattade hennes image, en ödmjuk image. 

Medan Map of Moscow har en lite mera kaxig image, de går delvis under genren rock, så det 

ter sig kanske naturligt med den musik de spelar.

  

Scennärvaro och engagemang med publik

Några  ord  som  sammanfattar  scennärvaro  för  mig  är:  berätta,  förmedla,  engagera,  total 

hängivenhet  och  att  vara  närvarande  i  alla  sinnen. Åke  Lundberg  utreder  begreppet 

scennärvaro i sin bok ”Rampfeber” och menar att för att uppbringa en fullständig scennärvaro 

ska  artisten  kunna  kontrollera  vad  hans/hennes  sinnestillstånd  är  just  i  den  stunden  som 

han/hon är på scenen. Många hävdar att scennärvaro har med fullständig koncentration att 

göra. Åke Lundberg menar att scennärvaro är en större helhetskänsla än bara koncentration.

Koncentration innebär att du bara har fokus på en sak, scennärvaro handlar om flera aspekter 

som ska tas till tanke. Enligt Lundberg så är det tre sinnen som används när man talar om 

scennärvaro, det är: audition (hörseln), kinestesi (känselsinnet) och vision (synen).

Tillsammans bildar de den totala scennärvaron, då man använder sig av dessa tre sinnen på 

scenen och skapar en närvaro som upplevs behaglig och positiv från publiken.44 

      Engagemang är ett begrepp som jag gärna ser tillsammans med scennärvaro, och i mångas 

tycke kan det rent av vara samma sak. Man kan med en scennärvaro engagera publiken i form 

av att de sjunger med, klappar händer, hoppar m.m. Som exempel tänkte jag på bandet 

Hoffmaestro & Chraa som under sina spelningar uppmanar publiken att tillsammans springa 

åt vänster och sedan höger, på så sätt skapas en väldigt häftig och medryckande effekt45. 

Det kan anses som en del av artistens scennärvaro, att engagera publiken. Något som också 

tydligt uppskattas av publiken i detta fall. Det var också något som uppskattades mycket av 

publiken efter att ha granskat resultatet av enkätundersökningen. Scennärvaro, engagemang 

och prat med publiken var den faktor som fick absolut högst resultat om man tittar på vilken 

vikt den anses ha av publiken. 
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Artisterna  anammar  också  detta  och  samtliga  försöker  involvera  publiken,  berätta  med 

inlevelse,  roa  publiken  och  göra  sig  roliga.  Sedan  vilka  som lyckas  med  det  är  upp  till 

publiken att avgöra.

Rekvisita på scenen

      Är föremål som kan användas för att förbättra, förstärka, förändra, helt enkelt påverka 

uppträdandet. Man kan prata om ”praktisk rekvisita” och då handlar det om att den rekvisitan 

gör vad den ser ut som att den borde göra46, har man t.ex. en megafon då förväntar man sig att 

den ska talas i. Sen kan man tala om ”förbrukningsbar rekvisita” då handlar det om rekvisita 

som artisten kan förbruka på scenen för att skapa en känsla eller respons47. Det kan t.ex. vara 

att spruta eld, röka en cigarett, dricka ett glas med whiskey eller helt enkelt äta en banan.

      Sedan kan man säga att det finns rekvisita som bara är dekorativ och som även är till för att 

bidra med en känsla i uppträdandet. 

Man kan t.ex. ha stora högtalarlådor som bildar en vägg, de är bara dekorativa för de är inte 

försedda med elektricitet, men de lurar publiken att tro att det är ett bättre och starkare ljud än 

vad  det  egentligen  är,  en  backdrop  vars  syfte  är  att  vara  dekorativ  på  scenen  samt  att 

marknadsföra  bandet.  Det  är  just  backdrop  som är  det  enda  som  förekommer  bland  de 

observerade spelningar jag gjort. Artisterna själva säger att det inte finns någon direkt fokus 

på rekvisita och att  det  är av låg prioritet,  men det finns ett  framtida intresse att  utforska 

området. Publiken anser att denna faktor är av liten vikt. Där hela 48% anser att den är ”inte 

alls viktig”

-Slutord

Så vad är det nu jag har gjort? Jag har utforskat ett område som var relativt outforskat.

För att ta reda på hur visuella faktorer används i uppträdande av artister och hur viktiga dessa 

faktorer är enligt publiken. Man skulle kunna säga att mitt resultat av frågeställning kan verka 

som en mall för vad en artist bör tänka på vid uppträdande. Det handlar ändå i slutändan om 

vad publiken vill se och få ut av en spelning. Kommer inte publiken då finns det heller ingen 

marknad i att bedriva live arrangemang. 
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Jag tyckte det var intressant att undersöka detta område, då jag själv funderat mycket på vad 

som förväntas av en artist enligt publiken, vad publiken vill se. Jag hade en teori om vad som 

var viktigt innan, jag kan säga att jag blev förvånad när jag fick mina resultat. 

Jag hade på förhand trott att ljus och färgsättning skulle anses som den viktigaste visuella 

faktorn, tätt följt av scenklädsel. Men efter att ha läst mycket om mina faktorers innebörd och 

påverkan så håller jag idag med om att scennärvaro är den faktor jag själv tycker är viktigast. 

Jag som åhörare vill att artisten ska bjuda på sig själv och involvera mig i hans uppträdande så  

att man känner sig delaktig. Jag uppmärksammade att det uppstod många närliggande frågor 

under arbete i process som berör mitt valda ämne, frågor som kan ge förslag till nya uppsatser, 

jag skulle vilja kalla det för ett kvalitetsmärke för studien. 

Jag  lämnar  forskningen  med ett  resultat  som redovisar  vad  och  vilka  faktorer  som både 

artister och publik tycker är viktigt, jag har undersökt vad artisten visar upp på scenen och 

jämfört  det  med vad den påstått  vara  viktigt.  Men det lämnar en fortfarande med frågan: 

Varför är scennärvaro viktigast? 

Jag har utrett det delvis i min del om visuell påverkan och med faktorns innebörd, men jag 

kan inte med det material tala för alla de som fyllde i enkäten och tyckte att scennärvaro var 

av stor vikt  för  framträdande.  En rekommendation för  vidare  forskning blir  då att  utreda 

varför dessa faktorer är viktiga eller mindre viktiga. Sen kan man kanske fundera på just den 

faktorn (scennärvaro) som placerades som viktigast, det är en komplex faktor och det är svårt 

att  riktigt  förklara  vad den betyder.  För ytterligare  studier  inom området  så  kan det  vara 

intressant att utreda faktorerna ännu tydligare, plocka isär komponenterna mera i faktorerna 

för att  kunna redovisa ett  ännu tydligare resultat.  Jag hoppas att  denna undersökning och 

studie har varit av intresse och hoppas även att denna kan bidra till i framtiden och verka som 

underlag för större eller mera detaljerade studier. 
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7 Bilagor

-Enkäten 

Enkätundersökning/ Stimuli avsedd för intryck/ Underlag för C-uppsats

1 Är du kvinna eller man?
 Kvinna( )  Man(  )

2 Vad är din ålder?
   0-15( )  16-21( )  22-30( )  31-40( )  41-50( )  51-60( )  61-70( ) 70+( )
 
3) Hur ofta går du på konsert/livespelning?
     -1-3 per år( ) –Mer än 5 per år( )  -Mer än 10 per år( ) -Mer än 20 per år( ) 

4 Hur viktig är ljus-showen och färgsättningen på scenen?
  -Helt avgörande för showen( )
  -Väldigt viktig( )
  -Viktig( )
  -Inte alls viktig( )
  -Utan värde (oviktig) ( )

5 Hur viktigt är det med passande klädsel och val av scenkläder?
 -Helt avgörande för showen( )
 -Väldigt viktigt( )
 -Viktig( )
 -Inte alls viktigt( )
-Utan värde (oviktig) ( )

6 Vad anser du om dans, rörelser och kroppsspråk på scenen, är det viktigt?
-Helt avgörande för showen( )
-Väldigt viktigt( )
-Viktig( )
-Inte alls viktigt( )
-Utan Värde (oviktig) ( )

7 Effekter så som pyroteknik,rök, eld, konfetti, smällare, är det en viktig del?
-Helt avgörande för showen( )
-Väldigt viktig( )
-Viktig( )
-Inte alls viktig( )
-Utan Värde (oviktig) ( )
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8 Attityd och image från artisten, är det en viktig del?
-Helt avgörande för showen( )
-Väldigt viktig( )
-Viktig( )
-Inte alls viktig( )
-Utan Värde (oviktig)( )

9 Scennärvaro, prat med publiken och engagemang från artist, hur viktigt är det?
-Helt avgörande för showen( )
-Väldigt viktig( )
-Viktig( )
-Inte alls viktig( )
-Utan Värde (oviktig) ( )

10) Är det viktigt med rekvisita på scenen, föremål och objekt som kan användas i 
showen? (dummies, backdrop, megafon, maskot mm)  
-Helt avgörande för showen( )
-Väldigt viktig( )
-Viktig( )
-Inte alls viktig( )
-Utan värde (oviktig) ( )

Daniel Högberg
Högskolan Dalarna

Delkurs 3 Uppsats LP 2001
101119

Denna enkätundersökning följer och respekterar informtionskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
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-Observationerna

Artist: Jennifer Brown med bandet Rubb N Stubb
Plats: Magasinet

101127
Börjar spela: ca 22.00

Längd: ca 2 timmar

Upplevelsen i väntan på Jennifer.
Jag befinner mig på Magasinet och är på plats rätt tidigt. På scenen står Jennifer Brown med hela 
bandet och soundcheckar och repeterar. Lokalen är omgjord till en gigantisk restaurangsal och det 
stora golvet som vid många spelningar brukar ha en stor stående publik är nu fyllt av fint dekorerade 
bord, med vita dukar, bordsarrangemang och porslin. Tiden går och det börjar närma sig föreställning. 
Alla artister befinner sig nu ”backstage” och in börjar gästerna komma. Scenen står tyst och 
obemannad men upplyst med en utmärkande belysning, medan folket som med en jämn takt strömmar 
in och leds bort till baren i ena änden av lokalen, för att med en fördrink i handen invänta att bli 
eskorterade av hovmästaren till sina respektive bord. 

Medan gästerna sitter till bords så står scenen fortfarande tom, men den är upplyst och med en lätt 
rökridå som tillsammans med belysningen ger en stämningsfull effekt, som det är meningen att späda 
på den förväntan som förmodligen råder bland gästerna. Scenen har en stor svart bakgrund av tyg, som 
pryds av ljusstrålar som ligger stilla upp längs med den svarta bakgrunden. Högst uppe i scentaket 
sitter flera horisontella ljusslingor som ger ett fast rött sken och strax under dessa sitter 4 så kallade 
”moving heads”, som helt enkelt är rörliga ljuskällor, men som för tillfället är stilla och ger ett 
trattformat ljus av disig blå i samspel med röken ut i publiken. På scenen står alla instrumenten, helt 
stilla och orörda.

Arrangören Mats Omne kommer ut och presenterar kvällens föreställning med lite bakgrund om hur 
han fick iden till arrangemanget som de har valt att kalla ”Soulnight”. Det påannonseras även att de 
kommer att spela i tre set under kvällen. Artisterna äntrar scenen (Jennifer Brown medverkar inte i 
detta set) och det syns direkt att det finns en tanke bakom deras val av scenkläder, då jag var på plats 
vid soundcheck så uppmärksammar jag att de nu har helt andra kläder på sig. Vid soundcheck var det 
vardagsklädsel, och nu kommer samma herrar och damer ut på scen fast i helt annan skrud. 

Herrarna bär svarta kavajer eller jackor, svarta finbyxor, skjortor med slips, och på huvudet en svart 
hatt. De två damerna på sång, så bär den ena en leopard inspirerad klänning och den andre en svart 
dress med mycket glitter i. Det enda som skapar en kontrast i valet av scenkläder är att en manlig 
mörkhyad sångare är klädd i en blå ”addidas” liknande t-shirt, vit mössa och beiga chinos. 
Kommunikationsbrist eller oengagemang inför spelning? Ljuset består rätt stilla medan röken sakta 
pumpas ut och framhäver den röd/blåa stilla belysning som råder i lokalen. Ljuset får lite annan 
karaktär en bit in i spelningen, de röda slingorna byter från rött till blå/lila och den rörliga belysningen 
(moving heads) går över till belysning utan filter, det vill säga vitt sken ut i röken. Sångaren jag talade 
om som bar en blå t-shirt tar kontakt med publiken och frågar rent ut om folk trivs och det får han en 
bra respons på.
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Vad är det vi ser?
På scen har vi två som spelar ”percussion”, en på bongotrummor och en på ett vanligt trumset med tre 
pukor. Två gitarrister på varsin sida om vokalisterna, båda är klädda i svart kostym och med en svart 
hatt. Basisten håller till i bakgrunden bredvid trummisen. Det finns tre som spelar någon form av 
klaviatur och även en på blås, en saxofonist. Mellansnacken förekommer rätt frekvent och det verkar 
uppskattas av publiken som reagerar och svarar i kör på den t-shirt bekläddes uppmaningar och frågor. 
Han berättar lite om sig själv och hur han hamnade i detta sammanhang och jag citerar: -Om man är 
som jag, en skärgårdsneger. Han spinner vidare på detta och driver lite med sig själv och publiken 
brister ut i skratt. När han sen presenterar en ny vokalist vid namn Pelle Lindström möts det av jubel. 
Pelle Lindström som är från orten, om det är orsaken till responsen låter jag vara osagt.
De spelar Percy Sledge gamla hit ”When a man love a woman” och här får ljuset en helt annan roll 
och allt blir rött bortsett från de ljus strimmorna som ligger mot den svarta bakgrunden fast nu i 
svepande rörelser. Det är väldigt fullt på scenen och det ser trångt ut. 

Set 2 med Jennifer Brown.
Mellan de olika ”seten” så blir det en ca 20 minuters lång paus. Belysningen dämpas och ger en ”hint” 
om att något är på väg att hända. Det är denna spelning som ska strax ska ta sin början som mycket 
fokus ligger på, det är artisten Jennifer Brown som många är där för, det är hon som är det stora 
affischnamnet för kvällens föreställning. När sedan Jennifer Brown presenteras så blinkar belysningen 
flitigt samt att bakgrundsbelysningen sakta sveper fram och tillbaka och Jennifer Brown kliver in på 
scenen, och ett jubel uppstår. Hon har på sig en svart läderaktig helkroppsdress med byxben och ett 
stort stjärnformat bälte som håller dressen på plats i midjan. Jennifer börjar med att tala med publiken, 
hon berättar om att hon var nära att förlora tron på kärleken, men hon fick nytt hopp och skrev denna 
låt som hon just i nästa sekund sätter igång. Dansen och rörelsen på scen är väldigt försiktig, lite 
gungande och armar i luften, men med tanke på det lilla utrymme som finns på scen så är det inte så 
konstigt att inte mera rörelser och dans förekommer. 

Det är desto mer dans framför scenen där en stor del av publiken har bjudit upp till dans. Hon pratar en 
del mellan låtarna och berättar även att hon håller på och skriver nytt material. Det är mycket leenden 
och det syns att artisterna har kul, speciellt mannen i blå t-shirt, som ropar ut till publiken –Om ni har 
hälften så roligt som jag har, då har ni väldigt roligt! Singeldansen tar över bland den dansande 
publiken då Jennifer Brown spelar sina egna poplåtar. Scennärvaron är där hela tiden och Jennifer 
visar prov på rutin i form av ett lugn och en självsäkerhet. Ljuset är mera rörligt och skiftande än 
tidigare i showen. 
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Det kanske är just för att huvudakten uppträder, man spar inte längre på krutet. Jennifer Browns hit 
”Tuesday Afternoon” i ny tappning körs igång och ett glädjetjut går genom publiken. Röken ligger nu 
rätt tät, det märks för det är väldigt svårt att fotografera i denna dimma. Artisterna involverar publiken 
med handklappningar och gungningar. När de spelar ”Loved By You” Så blir Jennifer Brown väldigt 
glad och exalterad, lika glad och upprymd som det märktes att Jennifer var vid repetitionerna av denna 
låt. Hon skriker ut ett ”ahh” när de börjar spela den, det är som att gå till kyrkan säger hon. En gul ridå 
skapas av den rörliga belysningen som nu ligger vasst och intensivt på artisterna. 

Det är vid denna låt som det blir en riktigt konsertstämning, folk klappar händer och har armarna i 
luften. Ljus synkad med musiken upplevs, när hon med denna låt avslutar andra ”set” och ljuset 
blinkar fort och intensivt till en avslutande virvel innan refrängen åter igen kommer in till att sedan 
avsluta med ett utdraget ”wail”! Jag valde att inte närvara vid set 3, då jag kände att jag hade sett det 
jag skulle, och min främsta anledning att jag var där var för att observera Jennifer Brown på scenen.
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Artist: Map of moscow
Plats: Arenan 

101126
Börjar spela: ca 20.30

Längd: 25 min

Upp på scenen kommer Map of Moscow, och får ett varmt mottagande av de som är på plats. De tar 
strategiskt plats efter monitorer på scenen, den relativt stora scenen som är ca 7-8 meter bred och 4-5 
meter djup. Presenterar sig själva och drar igång sin repertoar. På scenen står en stor ljusrigg med fyra 
ben sammanlänkade i toppen av liggande trossar, som har strategiskt utplacerade ljuskannor 
fasthängda i sig. Kannorna som utgör belysningen är både still och rörlig och skiftar i rött, gult, 
orange, blått och lila. Spelplatsen är Arenan i Falun. Arenan som är en konsertlokal med syfte att 
kontinuerligt ha artister på sin bekostade arenainramning, det gäller så väl etablerade artister till nya 
okända band som satsar. På scenen står de 6 medlemmarna ur Map Of Moscow, ett band som är svårt 
att kategorisera, men enligt sångaren själv så är de i närheten av att kalla sig ett Indiepop band, men att 
de egentligen befinner sig ett gränsland när det gäller genre och att de även är inne på genren rock. 
Map Of Moscow har uppsättningen att de har en förste vokalist som även spelar gitarr och verkar som 
frontman, det är han som sköter mellansnacken och presenterar bandet samt tackar publiken. Denne 
frontman skapar ett lugn och blir en bra kontrast till andra medlemmar i bandet. 

Sen har vi den andre gitarristen som går loss ordentligt på sin vänsterflank, och erbjuder ett hårt och 
aggressivt sätt att spela gitarr på, ofta med huvudet sänkt mot marken och ständigt i rörelse, det är 
denne kille som lätt hamnar i blickfånget. På bas har vi en kille som precis som sångaren håller en lite 
lugnare ”approach” och söker några gånger under spelningen kontakt med andra de andra musikerna 
på scenen, lite aktion mellan de, men som för övrigt står kvar på sin plats. Bredvid sångaren står den 
enda tjejen på scen, hon sjunger också, inte bara körsång utan delar stundtals på ”lead” sången med 
frontmannen. Hon använder sig av diverse rytm instrument som till exempel en tamburin. 

Hon är precis som gitarristen väldigt energisk på scen, fast på ett lite annorlunda sätt. Hon dansar och 
rör sig mer till takten i musiken och fokuserar mycket på att interagera med publiken på ett glädjefullt 
och nästintill lite flörtigt sätt. Bak på trummorna har vi en energisk kille som spelar med attityd och en 
bestämdhet som skapar starka avspeglingar på bandets framtoning. Sen har vi en till musiker med en 
stationärt instrument, den blonde till höger som spelar synth. En röd synth som smälter bra ihop med 
den allt så ofta starka röda belysningen på scenen. Kan man spela synth på olika sätt? Han har ju 
svårigheter och röra sig då hans instrument inte är rörligt, han står på sin plats och gör det han ska, 
samtidigt som han sjunger lite körsång då och då. Hur ser de ut? Trummisen och killen på synth har 
matchat varandra på ett bra sätt och den propra klädseln finns där, då båda har en väst på sig, 
skillnaden är att kanske trummisen som spelar på ett instrument och på ett sätt som är mera utpräglat 
mot rocken.

Därför passar det sig rätt bra att han bär upp en svart väst utan något under, det känns klyschigt rätt.
Killen på synth är något mera uppklädd, stående och med skjorta och slips under västen. Tjejen i 
uppsättningen går också hand i hand gällande klädsel, då vi talar om rätt vårdad och proper klädsel så 
blir hon den som hamnar i blickfånget gällande det. Hon har på sig tights i tiger mönster, svart/vita, 
och på överdelen en lång topp med nät brynja i.
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 Fotograf: Jesper Åström

Sen har vi 3 musiker kvar på scenen, och basisten är också lite inne på samma bana som de tidigare 
nämnda och har en knäppt skjorta ändå upp i halsen och svarta jeans.
Sen så har vi två trendbrytare om man jämför med övriga i bandet, sångaren och frontmannen, bär lite 
urtvättade svarta jeans och en vit t-shirt. Den andre gitarristen, har en munkjacka och svarta jeans. Hur 
är de på scenen? Det är mycket rörelse och glädje på scenen, speciellt från den kvinnliga deltagaren.
Talar vi om rörelse så rör sig även gitarristen som jag tidigare nämnde.

Det blir en bra kontrast på scenen med de två som faktiskt har möjligheten att röra sig och leva runt 
men som inte gör de (sångaren och basisten) gentemot de två andra som skapar ett inferno av rörelser 
och kroppsspråk på scenen (sångerskan och gitarristen). Det uppstår tillfällen då det blir tid för lite 
mellansnack med publiken, sångaren och frontmannen tar tillfället i akt och berättar lite om deras 
precis avslutade turné i Tyskland och berättar lite om en låt som han skrev i Japan. Inga tecken på 
nervositet eller obehag, han ser avslappnad ut och finner sig snabbt på scenen. Detta är ett band som 
hållit på som band en längre tid, man ser hur de agerar på scenen, det ser ut som de gjort detta många 
gånger förut. Röken ligger tät över scenen och skapar en färgskiftande dimma som bäddar in 
artisterna.

Framför scenen står ett stort metallfärgat kravallstaket, får hela spelningen att se så seriös ut, som om 
de är riktigt stora och etablerade artister. På väggen ute bredvid det golv som publiken står på hänger 
en stor backdrop med bandets logga på. Backdropen hänger konstigt nog inte bakom bandet som det 
normalt brukar göra.
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Artist: Slagg
Plats: Mariannes

101119
Börjar spela: ca 23.00

Längd: ca 60min

Marianns är en restaurang dagtid och på natten blir det till en nattklubb med livemusik.
Klubben har en rätt hög snittålder och det gapar rätt tomt i lokalen på gäster när vi anländer. Lokalen 
är mycket västern/country inspirerat med indianer, björnfällar, hjort och buffelhorn och gamla gevär på 
väggarna, samt att det hänger droskhjul i taket med belysning på. Slagg påbörjar med lite snack med 
publiken för att välkomna och få alla att känna sig delaktiga. Påannonserar första låt som är en Bob 
Dylan låt (Like a rolling stone). Det är en rätt tom lokal och det verkar som deras mest trogna fans 
(vänner) är de som hänger framför scenen och morsar lite coolt på bandmedlemmarna samtidigt som 
de har en varsin öl i handen. 

Vad ser vi då? Slagg består av 5 män i 40-50 års åldern. De har en trummis, två gitarrister, en basist 
samt en på keyboard. Tre vokalister som sjunger (gitarristerna och basisten). Ljusshowen är rätt 
standard med blinkande bakbelysning i form av blåa, röda, lila, gula och gröna kannor. Rörlig 
belysning som belyser och cirkulerar på det relativt tomma dansgolvet och vanlig frontbelysning i 
form av 7 kannor utan filter. Det sitter även en stor discokula i taket som sprider ut ett svepande ljus av 
vita punkter i lokalen. En ljusshow som inte bidrar med mer än att den belyser och ger lite skiftande 
färger.

De bär alla liknande kläder, kläder som tycks vara valda utan större eftertanke.
Men man kan säga att de passar deras stil och de bär upp detta med jeans, t-shirt eller skjorta och en 
kavaj. Scenen ligger i ena hörnet av lokalen och är inte särskilt stor. Slagg fyller ut scenen som 
Mariannes erbjuder till bredden och har bakom sig satt upp en stor svart backdrop med deras logga 
och bandnamn på. Bandet har i stort sett inget mellansnack alls, de kör på med sina låtar, jag får en 
liten känsla att de bara vill bli klara med detta gig. Men det kan finnas en viss förståelse för de är 
väldigt dålig uppslutning på folk. 
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Några är framme och vill prata med bandmedlemmarna, så medan de spelar så lutar de sig ut och en 
gäst lägger armen kring dennes hals och ropar något i hans höra medan han spelar på sin gitarr. 
Det bjuds på en rolig historia men den får ingen större effekt, men det är ändå ett bevis på att de vill 
engagera och roa publiken. Eller är det enbart för att distrahera folk medan ena gitarrsten går och 
justerar ljudet? I det stora hela om man ser till mina valda aspekter att undersöka så är detta ingen 
spelning där det visuella spelar en avgörande eller stor roll. Precis som Lars Bergman från Slagg själv
säger om t.ex. det att involvera publiken: -Jag tycker såklart att det är jätteviktigt, det är de. Tyvärr så 
har inte vi anammat det här så bra faktiskt måste jag erkänna.

54


	Så släcks plötsligt hela hallen ner. Man vet att det är fråga om några minuter innan hela skiten brakar loss. Plötsligt ryter en bilmotor till någonstans. Ett par billysen tänds vid scen. Bastrumman mullrar ut rytmen. Alla skriker för full hals. Det är masspsykos för ett ögonblick. Sen kliver han ur en bil och in i rött strålkastarsken. Det är extatiskt. Det är han, det är han!1

