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Abstract 

Title: Pleasure and passion on stage - a qualitative study to gain insight into five singers 

perceptions of scenic appearance. 

Author: Sofie Falkenström 

This paper aims to explore the experiences of five singers on stage and by seeing how 

they describe passionate experiences, creating an understanding of the circumstances 

that may affect the experience, and how practice and preparation affects the experience. 

In the theoretical background the concepts of feeling, passion, aversion, enjoyment, 

flow and experience are presented. The method chapter explains the choice of 

methodology and the working progress. The result shows what elements are needed 

according to the informants to achieve a state of passion and flow as well as what it 

feels like to experience these concepts. The study shows that the crucial element is that 

they are professional and have a lot of focus on preparation and how they tackle 

audience reactions. 

Keywords: Audience, Experience, Flow, Passion, Preparation, Professionalism, 

Singing, Stage  

Sammanfattning 

Titel: Lust på scen – en kvalitativ studie för att få en inblick i fem sångares upplevelse 

av sceniskt framträdande. 

Författare: Sofie Falkenström  

Detta examensarbete syftar till att undersöka fem sångares upplevelser av att stå på scen 

och genom att se hur de beskriver lustfyllda upplevelser, skapa förståelse för vilka 

eventuella faktorer som kan spela in för upplevelsen, samt hur övning och förberedelser 

påverkar upplevelsen. I Litteraturöversikten presenteras begreppen känsla, lust, olust, 

njutning, flow och upplevelse. I metodkapitlet förklaras val av metod och arbetets 

process. I resultatet redovisas de faktorer som enligt informanterna skapar 

förutsättningarna för lust och flow samt för hur det känns att uppleva detta. Studien 



visar att den avgörande faktorn är att de är professionella och har mycket fokus på 

förberedelse och hur de tacklar publikreaktioner.  

Sökord: Flow, Förberedelse, Lust, Professionalism, Publik, Scen, Sång, Upplevelse
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1. Inledning 

När jag skulle välja ämne för detta arbete ställde jag mig frågan ”När mår jag som allra 

bäst i musiken”? Svaret blev ”När jag står på scen”. Det finns få stunder då jag mår så 

bra som när jag står på scen, jag fylls upp av en alldeles speciell känsla och så har det 

varit så länge jag kan minnas. När jag står på scen känner jag mig hel. Allting flyter på 

utan att jag behöver tänka och just i den stunden så känns allting bra. Jag är ”här och 

nu” och då upplever jag lust på scen. Detta fick mig att bli intresserad för hur andra 

sångerskor och sångare skulle beskriva sina upplevelser på scen. Det finns en del böcker 

om scenskräck och rampfeber men jag har inte hittat många där det skrivs om lust och 

när allt känns bra på scen. Musikpsykologen Alf Gabrielsson skriver att det har ”… 

börjat forskas mer på psykologiska faktorer som kan göra en scenisk upplevelse negativ, 

till exempel rampfeber men det har inte skrivits så mycket om vilka positiva aspekter av 

att stå på scen” (Alf Gabrielsson, NE, 2013). Därför ville jag undersöka denna positiva 

känsla mer. 

Att sångare upplever lust på scen är endast min arbetshypotes och jag vill undersöka om 

den stämmer. Jag undrar hur de skulle beskriva sina känslor på scen, kanske är det 

genom begreppet lust, eller kanske beskriver de känslorna med andra begrepp. Eller så 

beskriver de det som något starkare än lust, till exempel genom begreppet flow.  

Att uppleva lustfyllda stunder är för mig inte samma sak som att det måste vara något 

glatt. Jag kommer i detta arbete undersöka vad lust under ett sceniskt framträdande kan 

innebära. Jag menar att detta kan uppstå oavsett om man sjunger en glad, sorglig eller 

en arg låt. Lustfylld och njutbar kan vara lika med glädjefylld men det behöver det inte 

vara. Man kan enligt mig känna lust i stunden. Jag tror också att man kan känna glädje 

och sorg eller ilska samtidigt. ”Lycka och olycka är oberoende av varandra. En 

människa kan vara lycklig och olycklig på samma gång” (Bradburn, 1969, refererat i 

Csikszentmihalyi, 2003 s. 275). 

I denna studie har jag intervjuat fem sångerskor och sångare om deras upplevelser på 

scen. Jag anser att detta är ett viktigt ämne då det inte pratas så mycket om 

upplevelserna som musiker har på scen utan fokus ofta ligger på resultatet. Som snart 

färdigexaminerad musiklärare och rytmikpedagog vill jag att mina framtida elever ska 

få en bra upplevelse av musik från ett sceniskt perspektiv men även i utövandet av 
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musik generellt. Jag ser denna undersökning ur ett pedagogiskt perspektiv men väljer att 

skriva detta arbete utifrån sångare som är etablerade och som har mycket erfarenhet av 

att stå på scen och sjunga. Jag tänker att dessa sångare naturligt har fler tillfällen att 

tänka tillbaka på eftersom de har längre erfarenhet av yrket än elever som går på 

kulturskolan till exempel. Jag hade kunnat välja att intervjua elever i olika åldrar men 

personligen tror jag att vuxna sångare och sångerskor kan ha lättare att uttrycka sig i ord 

kring sina upplevelser och göra kopplingar kring varför upplevelserna blev på det ena 

eller andra sättet. I denna studie kommer jag att visa på vilka faktorer som kan spela in 

för ett lustfyllt framträdande samt hur det upplevs av sångaren.  

Jag kommer att fokusera på sångerskans eller sångarens upplevelse och inte på till 

exempel publikens. Arbetet är uppbyggt så att jag kommer att förklara mitt syfte i 

kapitel 2 – Syfte. Efter det kommer jag att redogöra för de begrepp jag använder mig av, 

såsom lust, flow och upplevelser genom den litteratur jag har läst i kapitel 3 – 

Litteraturöversikt. I det fjärde kapitlet – Metod beskriver jag vilken metod jag använt 

mig av samt hur processen i detta arbete sett ut. I kapitel 5 – Resultat redovisar jag mina 

resultat och i kapitel 6 – Resultatdiskussion diskuterar jag kring resultaten ihop med den 

litterära bakgrunden. Efter detta finns referenslistan och sist i arbetet ligger mina bilagor 

med intervjumaterial.   
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att skapa förståelse för olika sångares upplevelser av 

sceniska framträdanden samt att förstå vilka förutsättningar som skapar lust på scen. 

Detta för att jag som pedagog ska ha en djupare förståelse för mina framtida elevers 

upplevelser samt veta vilka förutsättningar som kan skapa positiva upplevelser av 

musik. Nedan följer tre frågor som jag avser att undersöka: 

• På vilket sätt beskriver sångerskor/sångare lustfyllda upplevelser på scen? 

• Finns det några faktorer som spelar in för en lustfylld scenisk upplevelse för en 

sångare, vilka är i så fall dessa?  

• Påverkar förberedelser såsom övning och repetitioner upplevelsen på scen? 

Min arbetshypotes är att sångare upplever lust på scen, jag vill undersöka om detta 

stämmer eller om de skulle uttrycka sig med andra ord. Jag vill även se vilka faktorer 

som spelar in för att det ska bli lustfyllt samt hur förberedelserna påverkar. 
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3. Litteraturöversikt  

När jag har börjat undersöka begreppet lust i litteraturen så har jag sett att det 

förekommer i samband med begrepp som känsla, drift och behov, jag tar därför upp 

dessa begrepp nedan. Känslor och upplevelser är komplexa begrepp som kan tolkas på 

olika sätt och det är svårt att sätta fingret på sinnestillståndet av en sångare under ett 

sceniskt framträdande. Jag ska därför försöka tydliggöra min egen utgångspunkt i 

förhållande till dessa begrepp och pedagogisk litteratur i detta kapitel. Jag avser även 

titta mer på begreppet lust i förhållande till olust, njutning och det som jag kallar ”här 

och nu”. 

3.1 Känsla, drift eller behov? 

Vad är en känsla? Antonio R. Damasio, professor i neurologi, tar upp frågan i sin bok 

Känslan av att leva (2002). Det är en mycket komplex fråga och det finns inga tydliga 

svar men nedan ska jag försöka redogöra för ett urval av den forskning som finns inom 

detta ämne. Det vi tänker på när vi hör ordet känsla är enligt Damasio följande:  

När vi säger ordet ”känsla” eller ”emotion” tänker vi vanligtvis på någon av de 

sex så kallade primära eller universella känslorna: glädje, sorg, fruktan, vrede, 

förvåning och avsky. Om vi tar oss an dessa primära känslor blir det lättare att 

diskutera problemet, men det är viktigt att tänka på att det finns otaliga andra 

beteenden som vi kan sätta etiketten ”känsla” på. Dessa känslor innefattar 

sekundära eller sociala känslor som svartsjuka, förlägenhet, skuld och stolthet 

samt de jag kallar för bakgrundskänslor, till exempel lugn, anspänning, obehag 

och välbefinnande. Man har också satt stämpeln ”känsla” på drifter, behov och 

motiv och tillstånd av lust/olust. (Damasio, 2002 s. 68) 

Begreppet känsla är alltså ett svårdefinierbart begrepp. Damasio verkar i detta kritisk till 

att kalla lust och olust för en känsla och vill hellre kalla det för drifter, behov och motiv. 

Han menar att känslor befinner sig på en högre och mer komplicerad nivå (Damasio, 

2002, s. 73). Han pratar om välbehag, lust och njutning som en grupp och menar att de 

kanske inte bör definieras som känslor ”… även om välbehag precis som smärta 

uppvisar en nära koppling till känslor” (Damasio, 2002, s.95). Han menar att välbehag, 

lust och njutning är drifter som lätt kan kopplas ihop med positiva känslor. Vi 
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återkommer till Lust och njutning i rubrik 3.3. Jag kommer även att återkomma till hur 

sångerskorna och sångarna som jag intervjuat ser på lust i under kapitel 6. Resultat.    

Vidare skriver Damasio (2002) såhär: ”Känslor är oskiljaktiga från idén om belöning 

och bestraffning, lust och olust, närmande och undvikande samt personliga för- och 

nackdelar. Känslor är också oundvikligt förenade med uppfattningar om gott och ont” 

(Damasio 2002, s. 72).   

Damasio skriver att man inte kan stoppa sina känslor men att det i viss mån går att 

kontrollera dem. Dock bara till en viss gräns då även om man försöker förtrycka dem så 

kommer de alltid att lysa igenom lite. I viss mån går det alltså inte att kontrollera sina 

känslor. Samtidigt skriver han ett exempel på just detta som han kallar ”En sidoreplik 

om att kontrollera det som inte kan kontrollerats”. Där beskriver han hur pianisten Maria 

João Pires berättar för honom att hon kan kontrollera känsloflödet i sin kropp genom att 

släppa fram mer eller mindre känslor. Han berättar hur hon testas i hans laboratorie 

genom att bli uppkopplad till en psykofysiologisk utrustning. Därefter spelar han upp 

stycket Nocturne av Chopin. Första gången det spelas så låter hon känslorna flöda fritt 

och då ”uppvisade hudens ledningsförmåga (GSR, galvanic skin responce) många 

toppar och dalar, vilka stämde förvånansvärt bra överens med styckets olika delar” 

(Damasio, 2002 s. 67). Andra gången hon får höra stycket så lyckas hon med viljan 

plana ut GSR-kurvan, styra sin puls och även hennes beteende förändras. Han skriver att 

detta är ett undantag och att det kanske främst finns ”… hos de personer vars livsuppgift 

går ut på att skapa magiska stunder med hjälp av sina känslor” (Damasio, 2002 s. 67). 

I musikpsykologen Alf Gabrielssons bok Starka musikupplevelser – Musik är mycket 

mer än bara musik (2008) berättar flera hundra människor om starka musikupplevelser 

de haft. I största del som publik och åhörare men även som utövare. Gabrielsson (2008) 

skriver att musik i hög grad förknippas med känslor och att detta gäller såväl ”enkla” 

som ”komplexa” känslor. Han säger även att det ibland fattas ord för att beskriva sina 

känslor, att svar som ofta återkommer är att det är en ”obeskrivlig känsla”. Som 

exempel citerar han en av sina intervjupersoner som sagt så här: ”Musiken har förmåga 

att gå bortom mitt intellekt och min verbala förmåga, det handlar om något helt annat… 

Det inbegriper saker som jag verbalt bara kan nudda vid” (s.157).  

Alltså är känslor något som är svårt att beskriva och känslor som uppstår inom musik 

verkar vara särskilt svåra att förklara i ord, detta innefattar även lust.  
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3.2 Upplevelse 

Nedan presenteras begreppet upplevelse inom ramen för musikalisk scenisk upplevelse 

för sångerskor och sångare. Alltså är perspektivet från den som står på scen, med allt 

vad det innebär, till exempel andra musiker, teknik och publik. Detta är därför inte 

samma sak som en musikalisk upplevelse för en åhörare eftersom den inkluderar andra 

faktorer.  

Enligt Nationalencyklopedin står ordet musikpsykologi för studiet av upplevelser och 

beteenden i samband med musik. När det kommer till olika typer av forskning inom 

musikpsykologin skriver de så här: ”Musikupplevelser har främst studerats med 

avseende på hur man uppfattar form och uttryck i musik, medan däremot frågor om hur 

man påverkas av musik är mindre undersökta” (Alf Gabrielsson, NE, 2013).  

Gabrielsson (2008) skriver i introduktionen till sin bok att den forskning som tidigare 

gjorts på musikupplevelser är gjorda på klassiska musikstycken och det som är mest 

undersökt är hur åhörarna upplever det. Abraham Maslow, verksam inom den 

humanistiska psykologin har gjort en studie på ”Peak experience” som publicerades på 

60 och 70-talet. Detta uppnåddes enligt honom lättast genom musik, dans och sex. 

Enligt Gabrielsson uttryckte Maslow att upplevelsen kunde beskrivas som bland annat 

unik och oförglömlig. Maslow menade också att man med musik, rytm och dans kunde 

upptäcka den egna identiteten och att dessa därför bör ingå i all undervisning. 

Gabrielsson nämner andra psykologer som forskat på ämnet och avslutar med att skriva 

”Det finns alltså några få undersökningar om starka upplevelser i samband med musik” 

(s. 19). Han kritiserar även att de flesta studier som gjorts är på positiva upplevelser och 

menar att det även finns negativa upplevelser inom musik.  

Att uppleva är enligt Nationalencyklopedin ”att vara med om något, att erfara” och en 

upplevelse beskrivs som en ”svårbeskrivbar eller oanalyserbar (helhets)känsla (NE, 

2013).  

Damasio (2002) säger att upplevelser är känslor som blir medvetna i nuet. För att kunna 

uppleva måste man gå igenom känslan, ge uttryck för den och kunna föreställa sig den. 

Han säger även att upplevelser skapar långvariga effekter i medvetandet (s. 53).  

Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, skriver i sin bok Musikliv: Vad människor 

gör med musik – och musik med människor (2009) att när man pratar om upplevelser 
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inom musiken så beskrivs ofta den klingande musiken och känslorna som musiken 

framkallar samtidigt och att de på så vis flyter ihop. Han säger att den klingande 

musiken är utgångspunkten men att upplevelser påverkas av så mycket mer. 

”Svårigheterna att beskriva i ord är också ganska likartade, men möjligen är det ännu 

svårare att i ord fånga intryck och emotioner än att beskriva musikens material” 

(Lilliestam, 2009, s. 223). Musikforskaren Martin Clayton beskriver svårigheten i att 

verbalisera upplevelser då han bett några vänner beskriva sina upplevelser av en konsert 

med sångerskan Björk. De hade inte kunnat hitta orden och pratade mycket om kläder, 

ljudkvalitet och publikens beteende. ”Det allra viktigaste man försökte beskriva, menar 

Clayton, var den emotionella intensiteten i hennes framförande, men då tog orden slut” 

(Clayton, 2003, referat i Lilliestam, 2009 s. 223).  

Christensen (2000) menar att upplevelser är något vi inte pratar om utan som vi känner. 

Det är något som händer. ”Känsloupplevelser uttrycker man gärna genom fysiska 

reaktioner: man tjuter och skriker, stönar, sätter händerna för ögonen, kramas och 

gestikulerar. Handlingen beskrivs däremot inte, för den antas alla känna till” 

(Christensen, 2000, referat i Lilliestam, 2009 s. 223-224).  

Musikaliska upplevelser är alltså något som är svårt att definiera. Musikpsykologen Alf 

Gabrielsson bemärker enligt Lilliestam att ”inte ens tränade musiker använder 

musikteoretiska beskrivningar när de ska beskriva sina musikupplevelser” (Lindén, 

2002, referat i Lilliestam, 2009 s. 224-225). Gabrielsson säger att de använder sig av 

uttryck som att ”ackorden går som vågor genom en” och liknande. Gabrielsson säger att 

ett sätt att beskriva upplevelsens karaktär vanligtvis är genom att använda sig av bilder 

och liknelser ”dvs. upplevelsen jämförs med eller liknas vid andra fenomen” 

(Gabrielsson, 2008 s.157).  

Magali Ljungar-Chapelon (2008), Fil dr. i digital gestaltning beskriver i sin avhandling 

Actor-Spectator in a Virtual Reality Arts Play filosofen Gadamers syn på 

konstupplevelse i förhållande till begreppet Aletheia. ”In Greek philosophy, the concept 

of aletheia means ”truth”. Etymologically, aletheia is the state of not being hidden, the 

state of being evident” (Ljungar-Chapelon, 2008, s.98). En konstupplevelse kan 

förklaras som en upplevelse av sanning. ”… a revelation as truth that transforms the 

person experiencing it” (s.19). Konstupplevelse är inte något som kan begränsas till 

sinnesintryck och estetisk medvetenhet utan är en sanning som uppenbarar sig för varje 



10 

person som upplever det. Upplevelsen av framförandet innefattar det som händer i 

stunden i kombination med det som har skapats genom tidigare erfarenheter.  

Bertil Sundin (2003), musikpedagog, skriver i sin bok Estetik och pedagogik – i 

dynamisk balans? om estetiska upplevelser . I Nationalencyklopedin står det så här om 

estetik: ”Med estetik avses främst studiet av det sköna och dess former och alternativ 

(kontraster) inom olika konstarter och i naturen”. Estetik är alltså att man ser det vackra 

och konstnärliga i något. Detta kan därför appliceras på en musikalisk upplevelse från 

scen. Sundin säger detta om en estetisk upplevelse: ”En estetisk upplevelse är både 

känsla och tanke på en gång, den direkta upplevelsen och reflektionen över den” 

(Sundin, 2003 s. 16). Sundin menar att en estetisk upplevelse är när man engagerar sig i 

det som man upplever. Man är involverad i det som händer, i hans exempel handlar det 

om engagemanget i en fotbollsmatch men det skulle lika gärna kunna handla om en 

sångares upplevelse på scen under en konsert. Han menar att man då kan uppleva en 

förstärkt närvarokänsla eller ”upplevelse av en ny verklighet” (s. 17). Han belyser att 

även om man upplever något tillsammans så är varje upplevelse individuell. En estetisk 

upplevelse kan upplevas av den som står på scen eller av den som sitter i publiken men 

den kan även upplevas av elever eller pedagoger. Sundin menar att det finns en naturlig 

förbindelse mellan estetisk och pedagogik och tar som exempel ”Vi har esteten som är 

mer intresserad av sina egna formuleringar än av mottagarna. Vi har också pedagogen 

som struntar i upplevelsesidan och enbart koncentrerar sig på resultatet” (s. 25). Han 

menar att detta är två extrema sidor av pedagoger inom musik.  

Ole Fredrik Lillemyr (1999), professor i pedagogik, skriver i sin bok Lek – upplevelse – 

lärande – i förskola och skola om leken som upplevelse för barn. Han skriver om leken, 

kreativiteten, estetisk aktivitet och humor som saker som kan skapa en inre motivation 

genom upplevelse. Han menar att barnen genom detta får en ”positiv självupplevelse” 

(s. 267). ”Man kan också säga att fenomen som lek, humor och kreativitet alla innebär 

engagemang och upplevelse, som i många fall genererar prestation” (s. 267). Han menar 

alltså att barn kan få en mer positiv bild av sig själva och även prestera bättre genom att 

uppleva och skriver även att lärare ofta har för stort fokus på vad barnen kan lära sig 

genom leken.  

3.3 Lust och njutning 
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Här presenteras begreppen lust och njutning i förhållande till musikaliska upplevelser. 

Jag har även valt att presentera olust i förhållande till lust även om jag i denna studie vill 

fokusera på positiva upplevelser. Detta på grund av att lust och olust hänger ihop och är 

varandras motsatser. Balansen mellan dessa kan ibland vara hårfin.  

3.3.1. Lust som drivkraft och befrielse 

Lust är ett svårdefinierbart begrepp. Det finns blandade åsikter kring om det är en känsla 

eller en drift.  

Svenska akademien (2013) definierar lust så här: Lust – böjelse, begär; känsla av 

glädje. 

Lena Einhorn är en cancerforskare som bytte spår till författare och filmare. Liksom 

sångerskor och sångare jobbar hon konstnärligt och hennes verk har en publik även om 

det är på ett annat sätt än en sångares. Hon har vunnit Augustpriset och flera Guldbaggar 

och uttrycker sig såhär i en intervju om hur envishet och lust driver henne i hennes 

konstnärliga skapande. 

Jag tycker om växelbruk och drivs av lust. Utan lust blir det varken böcker eller 

filmer. När jag hittar okända fynd lyssnar jag på min magkänsla. Jag måste 

känna lusten. Och när jag väl hittat ett projekt som jag helt går upp i vill jag 

gärna dela med mig. (Impuls, 2013 s. 21)  

Einhorn pratar här om att hon drivs av lust. I Svenska akademien står det att lust är ett 

begär, en böjelse och en känsla av glädje. Det finns en princip inom psykologin som 

kallas för lust-olust-principen. Lustprincipen syftar på ”strävan att uppnå lust och 

undvika olust” (Egidius, 2008). 

Helen Sjöholm, sångerska och musikalartist uttrycker sig på liknande sätt som Lena 

Einhorn i en intervju med Aftonbladet (2013) när hon pratar om att komma tillbaka från 

sin mammaledighet. ”Det är skönt när lusten att sjunga kommer tillbaka (…) nu längtar 

jag efter att musicera igen. Det är en befrielse när lusten återvänder” (Aftonbladet, 

2013). 

Lilliestam (2009), professor i musikvetenskap skriver: 

Det är roligt att musicera och skapa musik. Musik förhöjer livskänslan. Musik 

ökar välbefinnandet. Det är en starkt sinnlig upplevelse att skapa ljud man gillar 
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både för sig själv och tillsammans med andra. Genom att spela musik kan man 

bli sedd och uppmärksammad. Det kan också vara mycket lustfyllt att lära sig 

behärska ett hantverk, att bli bättre på att spela sitt instrument, att klara av att 

bemästra svårigheter. (Lilliestam, 2009, s. 78) 

Han skriver också att det förhållande man har till sitt instrument kan vara väldigt 

personligt och att det ibland kan bli en förlängning av ens egen person.   

3.3.2. Njutning och njutningskomponenter 

Njutning, definierat av Nationalencyklopedin (2013): Känsla av välbehag och lust. 

Njutning, njutbart och att njuta är något som den amerikanska psykologen Mihaly 

Csikszentmihalyi skriver mycket om i sin bok Flow; den optimala upplevelsens 

psykologi (2003). Han menar att när vi har flow så njuter vi. Jag har från början av detta 

arbete använt mig av begreppet lust och lustfyllt och väljer att komplettera med 

begreppet njutning eftersom Csikszentmihalyi gör en stark koppling mellan begreppen 

flow (3.5) och njutning.  

En episod blir njutbar när man inte bara levt upp till en förväntning eller 

tillfredsställt ett behov eller begär utan också gått bortom vad man blivit 

programmerad att göra och lyckats åstadkomma någonting oväntat, kanske 

något som man inte själv kunnat föreställa sig. Njutningen kännetecknas av 

denna rörelse framåt: genom en känsla av nyhet, av att ha åstadkommit något. 

(Csikszentmihalyi, 2003 s. 69) 

Enligt Csikszentmihalyi (2003) finns det åtta njutningskomponenter, han menar att det 

är de som kommer upp när människor över hela världen beskriver njutning. Han säger 

att de minst beskriver en av dem och i många fall så beskrivs allihop. Nedan följer en 

kort summering. 1. Det ska vara en uppgift som han/hon kan klara av. 2. Man måste 

kunna koncentrera sig på uppgiften. 3 & 4. Uppgiften har oftast klara mål och ger 

omedelbar feedback. 5. Man handlar i ett djupt men otvunget engagemang och detta gör 

att man kan släppa vardagliga saker. 6. Njutbara handlingar ger en känsla av kontroll 

över våra handlingar. 7. Självupptagenheten försvinner men självkänslan är ändå stärkt 

efteråt. 8. Tidskänslan är förändrad så att timmar kan kännas som minuter och tvärtom 

(s. 72-73).  
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Lilliestam (2009) beskriver hur han har bett fyra människor berätta om hur de upplever 

att musicera. Svaren i korthet är gemenskapen, att alla är där och då vilket går att 

jämföras med här och nu, att man är en del av något större, att man får berätta vad man 

står för och vilka värderingar man har och en känsla av eufori. Efter citaten skriver 

Lilliestam: ”I dessa citat lyfts det sinnliga musicerandet fram: det njutningsfyllda och 

meningsfulla i att låta tillsammans med andra, att stå mitt i klangen, att få leva ut 

känslor, att ”massera” kropp och själ med musik” (Lilliestam, 2009, s. 78-79).  

3.4 Scenisk upplevelse som dubbelbekräftelse 

Musikpsykologen Alf Gabrielssons (2008) skriver om starka musikupplevelser i sin bok 

med samma namn. Han utgår mycket från lyssnaren men har med ett kapitel i boken 

som handlar om upplevelsen för den som utövar musiken. Han menar att det är liknande 

saker som beskrivs av utövaren och av lyssnaren.  

… t.ex. att man är totalt absorberad av musiken, är känslomässigt starkt 

engagerad och kan ha upplevelser av transcendens. Det som är specifikt för 

utövares upplevelser gäller själva utförandet och kontakten med medspelare och 

publik, i viss mån också kontakten med sig själv. (Gabrielsson, 2008 s. 304)  

Gabrielsson menar alltså att det som skiljer åhöraren från till exempel sångaren är 

utförandet i sig, kontakten som sångaren har med medspelarna och publiken och även 

med sig själv.  

Gabrielsson pratar om de magiska tillfällen då allting stämmer och då människor 

beskriver att de överträffar sig själva och att man i dessa stunder befinner sig i någon 

sorts eufori eller i ett ”tranceartat tillstånd”. Han menar att detta tillstånd kan inträffa när 

man musicerar själv eller med andra. I fallet då det inträffar tillsammans med andra så 

får de inblandade en speciell kontakt med varandra. ”Alla är på något märkligt sätt 

införstådda med varandra i timing, form och uttryck, alla vet vad som kommer att ske 

härnäst, man behöver inte tänka, det är bara att gå på, det kan inte bli fel” (Gabrielsson, 

2008 s. 304). Han skriver vidare att förutsättningen för att detta ska ske är att de som 

musicerar känner varandra musikaliskt och personligt och att man är öppen för vad som 

händer i gruppen och ”låter sig dras med i ett kollektivt skeende” (s. 304). Han skriver 

även att dessa stunder inte kommer ofta men att när de gör det så är det värt allt jobb 

och slit som ligger bakom det. Han menar även att publiken har en viktig roll i att skapa 
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denna stund. ”Positiva reaktioner hos åhörarna inspirerar musikerna till (ännu) högre 

engagemang, vilket i sin tur eggar åhörarna till (ännu) högre gensvar…” (s. 304). Han 

skriver att musikerna i förhållande till publiken även har känslan av att ”utlämna sig till 

publikens domslut” (s. 304). Han skriver att vissa jobbar aktivt mot detta genom att vara 

övertygade om sitt sätt att tolka en låt på till exempel medan andra går upp på scen med 

en känsla av att publiken inte kommer att gilla det man gör. Om det sedan visar sig att 

publiken är positiv så höjs självförtroendet ”och man stärks i sin identitet som musiker” 

(s. 304). Han skriver förutom detta att det även kan stärka den egna identiteten och att 

man genom musiken kan hitta en ny sida av sig själv eller hitta ett sätt att uttrycka sig, 

genom detta menar han att det kan bekräftelsen kan bli dubbel. Man får den både från 

åhörarna och inifrån sig själv.  

3.5 Flow som den optimala upplevelsen 

Nedan förklaras begreppet flow som den optimala upplevelsen. Den optimala 

upplevelsen presenteras här eftersom man enligt Csikszentmihalyi (2003) i ett flow kan 

uppnå den optimala upplevelsen. Begreppet flow motsvarar den idé om ett flöde och en 

känsla av att vara i nuet som jag tidigare kallat här och nu. Den optimala upplevelsen är 

starkare än den lustfyllda upplevelsen som jag tidigare skrivit om.  

Flow, definierat av Nationalencyklopedin (NE, 2013) ”flow [flәu] (engelska, 'flöde', 

'ström'), sinnestillstånd där en person i samband med utförandet av en viss aktivitet 

känner sig fullständigt absorberad med en känsla av optimalt fokus, totalt engagemang 

och fullständig övertygelse om framgång i aktivitetens genomförande”.  

Begreppet flow har myntats av den amerikanska psykologen Mihaly Csikszentmihalyi 

som jag presenterade i 3.3.2 (Njutning och njutningskomponenter). Hans bok Flow; den 

optimala upplevelsens psykologi (2003) baserar sig på 25 års studier kring Flow. Han 

skriver att vi skapar denna optimala upplevelse som är Flow när vi har ansträngt oss och 

strävat efter något under en längre tid och till slut uppnår detta. Det är alltså inte ett 

konstant tillstånd utan snarare något man uppnår vid vissa tillfällen.  

De bästa ögonblicken inträffar vanligen när en människa tänjer sin kropp och 

själ till det yttersta i en medveten ansträngning för att åstadkomma någonting 

svårt och eftersträvansvärt. Den optimala upplevelsen är därför någonting som vi 

själva får att hända. (Csikszentmihalyi, 2003, s. 20) 



15 

Csikszentmihalyi (2003) skriver att njutbara aktiviteter där vi är i en känsla av flow inte 

är naturliga. Det är något som vi skapar och får kämpa för att uppnå (s. 92-93). Detta 

gäller när man pratar om någon sorts aktivitet där många människor uppnår flow, musik 

är en sådan. ”Det som gör att dessa aktiviteter befrämjar flow är att de har utformats för 

att underlätta uppkomsten av optimala upplevelser” (Csikszentmihalyi, 2003, s.97). En 

psykologisk antropolog vid namn Roger Caillois har delat in dessa aktiviteter i fyra 

klasser (Caillois, 1958, referat i Csikszentmihalyi, 2003 s. 97-98). Den som musik, dans 

och teater (där man skapar alternativa verkligheter) ingår i kallas ”mimicry”. 

Mimicry gör att vi tycker att vi är mer än vad vi är med hjälp av fantasi, 

låtsaslekar och förklädnad. När våra förfäder bar masker som föreställde deras 

gudar, kände de sig på ett mäktigt sätt identifierade med de krafter som regerade 

universum (…) Sångerskan som låter sin röst blandas med körens harmoni 

känner hur hon ryser av välbehag när hon känner sig som ett med de vackra ljud 

som hon är med om att skapa. (Csikszentmihalyi, 2003, s. 99)  

Flow kan ibland uppstå spontant, i vardagliga situationer när människor känner 

engagemang i något. Csikszentmihalyi (2003) skriver även att vissa människor har 

lättare än andra att ”försätta sig” i ett tillstånd av Flow, han skriver till exempel ”Och 

hur kan det komma sig att vissa människor kan uppleva glädje till och med i ett 

koncentrationsläger medan andra håller på att förgås av leda på en härlig semesterort” 

(Csikszentmihalyi, 2003, s. 96). Flow kan alltså uppstå genom att man arbetar fram den 

eller genom av en slump men oavsett hur den har uppstått så skriver han att det leder till 

en känsla av upptäckt, att man vill prestera bättre och att man når ett högre 

medvetandeplan. 

Csikszentmihalyi (2003) skriver om hur viktig musik är för olika sinnestillstånd och hur 

mycket det påverkar oss att lyssna på musik. Att musik kan få en att bli lugn och glad 

och att vi använder det på olika sätt beroende på vad vi behöver det till. Han skriver 

väldigt kort att för de som utövar musik genom att spela ett instrument eller att sjunga 

finns det en ännu större källa till njutning. ”Att lära sig skapa harmoniska ljud är inte 

bara njutbart utan hjälper också till att stärka självet” (Csikszentmihalyi, 2003 s. 141).  

Han skriver också att ett problem med att utöva musik är att det ofta läggs för mycket 

vikt vid hur man ska spela och inte på hur man upplever det man spelar (s. 137-141). 
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Lorin Hollander var underbarn på piano och hans perfektionistiska far spelade 

förstaviolin i Toscaninis orkester. Han berättar hur han brukade förlora sig i 

extas när han spelade piano ensam, men hur han i sina krävande lärares närvaro 

brukade skaka av fasa. (Csikszentmihalyi, 2003 s.140)  

Press kan alltså komma i vägen för att uppleva flow eftersom man måste kunna släppa 

på kontrollen för att kunna uppnå flow och kunna vara i nuet. ”På så sätt är det många 

som beskriver flowupplevelsen som att man har en känsla av kontroll – eller mer exakt, 

att man är fri från den oro över att förlora kontrollen som är så typisk för det vanliga 

livet” (Csikszentmihalyi, 2003, s.83). 

Den franske professorn, filosofen och nobelpristagaren Henri Bergson pratade redan i 

sin doktorsavhandling 1889 om ”Nuflödet, (franska la durée réelle, 'den verkliga tiden')” 

(Järv, NE, 2013) vilket kan liknas vid Flow (sv. flöde). Han menade att denna 

”verkliga” tid inte gick att tänka sig till utan att den endast kunde uppfattas via intuition 

och den kunde inte jämföras med det vi i vanlig mening kallar tid.  

Denna verkliga tid är inte fattbar genom metodisk tankeverksamhet utan endast 

genom intuition. Om den psykiska aktiviteten bärs upp av detta nuflöde utgår en 

del av våra handlingar från hela personligheten och kan betecknas som fria. 

Jagets frihet ligger bortom all determinism och är odefinierbar. (Järv, NE, 2013) 

Enligt Bergson handlar alltså Nuflöde om ett psykiskt tillstånd då en del handlingar fylls 

upp av hela personligheten och genom det blir fria.  

Svenska dagbladet (SVD, 2013) gjorde en intervju med Alicia Vikander som är 

skådespelerska och därför liksom sångare ofta står på scen och uppträder. Hon har 

medverkat i flera svenska filmer, vunnit en guldbagge och är aktuell med flera filmer i 

Hollywood. Såhär säger hon i intervjun angående hur hon förbereder sig för en roll och 

genom förberedelsen skapar förutsättningar för ett lyckat sceniskt framträdande där hon 

kan känna sig fri i nuet framför kameran.  

Ja, jag gillar att vara förberedd och är jag inte det så klandrar jag mig själv. Jag 

tror på att mitt yrke är någonting större, något man inte kan ta på och som är 

svårt att beskriva när det blir helt rätt. För att nå fram till karaktärerna jag spelar, 

till mina känslor och vara helt närvarande så måste jag våga lita på min intuition. 

Och då måste jag vara extremt förberedd så att jag kan freestyla när kameran är 

på. (Svenska dagbladet, 2013, s. 18) 
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Hon säger att det är svårt att beskriva när det blir helt rätt eftersom det är svårt att 

beskriva en upplevelse. Men hon säger att hon är helt närvarande och att hon vågar följa 

sin intuition. För detta behöver hon vara förberedd, då kan hon vara och improvisera i 

stunden.  

3.5.1. Rapsodens roll som budbärare  

Anders Ljungar-Chapelon, flöjtprofessor på Musikhögskolan i Malmö frågar sig i sin 

artikel Mimesis as a Tool for Musical Learning and Performance, Maieutics and the 

Stone of Heraclea vad som händer i det oförutsedda i stunden för den som musicerar 

och tar som exempel upp rapsoden som Platon och Sokrates diskuterat i dialogen Ion 

(Plato, 2001, referat i Ljungar-Chapelon, 2012, s. 216). En rapsod var i den grekiska 

forntiden en kringvandrande professionell sångare eller recitatör av poesi. (NE, 2013) 

Rapsoden var också tvungen att vara närvarande och ”här och nu”. Detta för att kunna 

förmedla känslan och musiken eller dikterna och genom detta fängsla publiken. 

Ljungar-Chapelon (2012) beskriver hur Platon och Sokrates menar att det finns två 

element som spelar in i stunden för rapsoden. Den ena är att den är ”besatt” av musorna 

och gudarna när den framför dikter och verk, detta gör att rapsoden inte är helt 

medveten om vad den gör i stunden. Det andra är det skapas en magnetism som fängslar 

publiken eftersom dikterna/ sångerna går genom verket till rapsoden och sedan hela 

vägen fram till publiken (s. 216). Ljungar-Chapelon skriver även att eftersom det händer 

i stunden så kommer improvisation in i bilden. 

A significant aspect based on Plato/Socrates is that the Iliad or Odyssey – the 

“scores” for the rhapsode – go through a metamorphosis in the instant of 

performance, which includes elements of improvisation (from Latin improvisus, 

unforeseen), and has energy caused by the rhapsode being magnetized by 

Homer’s text. These elements are transformed by the rhapsode to the audience, 

which in its turn is “possessed” and magnetized by the performance of Homer’s 

text. (Ljungar-Chapelon, 2012, s 217) 

Alltså är det viktigaste i rapsodens roll att föra fram budskapet av verken till publiken.  



4. Metod 

I detta kapitel redogör jag mitt val av metod, insamling av data, etiska ställningstagande 

samt hur jag har gått tillväga med detta. Jag skriver kort om Narrativ forskning i 5.2. 

Jag har valt att inte utveckla detta eftersom det var en metod som jag efter ett tag valde 

bort att använda mig av. Men jag väljer ändå att beskriva den kort så att man som läsare 

ska förstå den tanke jag hade från början. 

4.1 Val av metod 

Inom den musikpedagogiska forskningen är de vanligaste forskningsmetoderna 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa 

forskningsintervjun arbetar med ord och inte med siffror (Kvale, 1997 s.36). För 

ramarna av det ämne som jag har valt så anser jag att ord skulle göra mitt arbete mer 

rättvisa än siffror. Jag har valt att göra en kvalitativ insamling av data genom insamling 

av berättelser som informanterna själva fick skriva samt genom intervjuer, detta då jag 

är intresserad av att få fram informanternas egna ord och åsikter kring ämnet. Om jag 

valt en kvantitativ forskningsmetod så tror jag att jag hade gått miste om det personliga 

uttrycket hos informanterna.  

4.2 Från Narrativ forskningsmetod till intervjuer 

Johansson (2005) beskriver hur man kan använda sig av berättelser som 

forskningsmetod. Muntliga och skriftliga. Genom denna metod använder sig forskaren 

av människans egna tolkningar trots att det ibland kan vara komplext. Detta kan kallas 

narrativa studier eller berättelseforskning och det gäller främst livsberättelser. ”En 

livsberättelse är, mycket enkelt uttryckt, den berättelse som en person berättar om sitt 

liv eller valda aspekter av sitt liv” (Johansson, 2005). Jag hade inte intentionen att tolka 

sångares liv utan snarare det senare - valda aspekter av deras liv. Eller för att vara ännu 

tydligare – upplevelser från deras liv på scen. När jag började med mina berättelser så 

var min tanke att använda mig av narrativ forskning. Jag påbörjade insamlingen av 

dessa med den tanken men jag kommer under 4.5 (Informanterna) och 4.7.1. 

(Datainsamling genom berättelser) beskriva hur detta förändrades. Jag väljer därför att 

inte skriva mer om narrativ forskning här då jag i mina analyser av materialet använt 



19 

mig av strategier för kvalitativa intervjuer som analysmetod. Detta då det verkar mest 

logiskt att använda samma modell för att stärka min studie. 

4.3 Kvalitativ intervju  

I de kvalitativa intervjuerna har mina frågor utgått från en intervjuguide (Bilaga 2) med 

de frågor som jag valt att ställa till mina informanter. Jag utarbetade intervjufrågorna 

utefter lust och flow samt eventuella bidragande faktorer och tog hjälp av 

Csikszentmihalyis (2003) bok Flow för frågorna kring det. När jag sedan genomförde 

mina intervjuer använde jag mig av en semistrukturerad intervju. ”Med detta menas att 

forskaren gör en lista över specifika ämnen som ska beröras, men intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren. Frågorna kan komma i en bestämd ordning men det är inte 

nödvändigt” (Patel & Davidson, 2011). Denna metod gav mig möjlighet att följa upp 

eventuella saker som kom upp i samtalet mellan mig och informanten. Intervjufrågorna 

utarbetade jag genom att fundera över vilka faktorer som kan spela in för om ett 

framträdande blir lustfyllt eller inte och även genom att fråga om flow. Jag spelade in 

intervjuerna och transkriberade sedan materialet. 

4.4 Urval 

När jag började fundera över vilka sångerskor och sångare jag skulle höra av mig till så 

hade jag från början någon tanke om att detta skulle vara människor med olika sorters 

erfarenheter och genrer och som var på olika nivåer för att få ett bredare perspektiv på 

studien. Efter lite tankar fram och tillbaka kring den krävande uppgiften att skriva en 

berättelse så ändrade jag detta till att det istället skulle vara sångerskor/ sångare med 

mycket erfarenhet så att det skulle vara lätt för dem att plocka fram berättelser från 

scenen. Denna tankegång resulterade i att de jag först hörde av mig till var sångare som 

var lite kända och därmed svåra att få tag i. Jag började höra av mig till några olika och 

kom fram till flera managers som berättade att personen i fråga hade väldigt mycket 

annat just nu. Detta har jag full förståelse för och i efterhand så tänker jag att det nog 

hade varit svårt nog att ”fånga” in dessa lite större artister genom att hitta tid (och 

intresse) för en intervju och jag tror inte att det blev lättare genom att jag ville att de 

skulle ta sig tid att skriva en berättelse. Jag förstår att det är känsligt att lämna ut 

material till en högskolestudent, de måste behålla en image som artister och detta har 

jag respekt för. Jag ändrade därför min strategi igen och återgick till min grundtanke om 
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att informanterna skulle ha ganska olika erfarenheter så att de beskrev sin upplevelse ur 

så olika perspektiv som möjligt. Till slut hade jag mina fem informanter klara, tre 

kvinnor och två män som på olika sätt är verksamma sångerskor och sångare.  

4.5 Informanterna 

Jag har valt att hålla mina informanter anonyma eftersom att jag är inne på ett ganska 

personligt ämne. Namnen på informanterna är därför fingerade. Nedan kommer jag kort 

beskriva mina informanter och vad de gör. Jag har försökt välja informanter med olika 

erfarenheter och i olika åldrar. Jag har med en musikalartist som även har stort fokus på 

dans eftersom jag tycker att kroppen och rörelsen är något som är viktigt som sångare 

och musiker. Jag ville få in den aspekten också. 

Pia är 53 år och är en flitigt anlitad musikal och operasångerska som har varit verksam i 

över 25 år. Hon har även en jazztrio, arbetar som sångcoach, privat och i musikal samt 

medverkar i musikaler och operauppsättningar. Pia är utbildad på en av de stora 

musikhögskolorna i Sverige och har även läst ett års musikvetenskap samt studerat sång 

i USA under ett år. Hon har även medverkat som sångpedagog i ett 

musiktävlingsprogram på tv. 

Rasmus är 25 år och sångare i ett rockband där han även skriver musiken och spelar 

kompgitarr. Bandet har precis släppt sin första skiva och håller just nu på att spela in sin 

första musikvideo. Rasmus började utbilda sig på Musikhögskolans musiklärarlinje med 

inriktning på sång men efter två år hoppade han av för att istället studera på 

producentlinjen på en av de stora musikhögskolorna i Sverige.  

Lisa är 40 år och spelar och sjunger både rock, pop och elektronisk musik. Hon sjunger 

i ett framgångsrikt discopunkband men har även gjort solokarriär där hon själv sjunger 

och spelar gitarr. Hon har spelat ihop med och samarbetat med flera olika kända 

musiker och även haft några hits i Sverige. Lisa skriver även musik för film och teater 

samt håller workshops i låtskrivande för ungdomar och vuxna och har även varit 

programledare för ett musikprogram i Svt.  

Maria är 26 år och hon har jobbat som sångerska och körledare inom kyrkan på olika 

sätt sedan hon var 16 år. Hon har studerat både klassisk sång och gospelsång/kör på 

folkhögskola innan hon började IE – utbildningen på Musikhögskolan med inriktning 
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på kör men bestämde sig efter ett år för att hoppa av. Sedan dess har Maria varit anställd 

inom Svenska kyrkan där hon sjunger solistiskt, leder olika körer men har störst fokus 

på gospelkör. 

Anders är 33 år och är utbildad på musikallinjen på balettakademien i Göteborg. Där tog 

han bland annat del av sång, dans och teaterundervisning. Han arbetar som 

musikalartist, både med större roller och i ensemble. Anders jobbar som danslärare vid 

sidan av och sjunger ofta solistiskt i kyrkan och har gjort detta i hela sitt liv.  

4.6 Etiska ställningstagande 

För att hålla mig inom de etiska ramarna för forskning så har jag utgått inför mina 

intervjuer utgått från Vetenskapsrådets Codex för forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det består av fyra huvudkrav som i 

korthet lyder. 

Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialiteskravet – Uppgifter om alla 

i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

Jag beskrev mitt syfte för samtliga informanter och de fick ge sitt godkännande till att 

intervjun spelades in. Innan intervjun förklarade jag varför jag spelade in den samt att 

jag skulle transkribera intervjun efteråt och att ingen annan än jag hade tillgång till det 

inspelade materialet samt att endast jag och min handledare skulle ha tillgång till det 

transkriberade materialet. Efter intervjun bad jag återigen om samtycke att använda 

materialet som vi fick ut av intervjun i mitt arbete. I överenskommelse med 

informanterna kom vi överens om att de skulle vara anonyma och att jag i arbetet 

skulle använda mig av fingerade namn.  

4.7 Studiens genomförande 
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Från början var min tanke att enbart använda mig av narrativa studier/ 

berättelseforskning genom insamling av berättelser. Jag ville då samla in berättelser om 

lustfyllda scenframträdande från fyra eller fem sångerskor/ sångare och sedan analysera 

dessa. Jag bestämde mig sedan för att komplettera med kvalitativa intervjuer. Jag 

kommer nedan att beskriva mina tankar samt genomförandet av detta. 

4.7.1. Datainsamling genom berättelser 

Jag ville att varje informant skulle skicka in en berättelse till mig där de beskriver en 

lustfylld scenisk upplevelse. För att utforma mina frågor och instruktioner till 

berättelsen så började jag med att testa detta på två vänner till mig. Jag skickade ett mejl 

till dem och bad dem beskriva en lustfylld scenisk upplevelse. Jag hade några 

underfrågor och bad dem att svara på frågorna ”som i en berättelse”. Med detta menade 

jag att svaren inte skulle vara i punktform utan att jag ville få dem ”ihopvävda”/ som en 

text. När jag fick tillbaka svaren insåg jag att jag inte varit tydlig nog med att jag ville 

att de skulle svara i löpande text. Jag ville även ändra på vissa av frågorna samt lägga 

till några. Jag hade bett dem att beskriva en specifik scenupplevelse men i svaren jag 

fick så besvarade de mer hur det är att stå på scen generellt än hur det kändes vid just ett 

tillfälle. Jag formulerade därför om frågorna för att det skulle bli tydligare att jag ville 

att de skulle berätta om en upplevelse och inte flera (se Bilaga 1). Jag ville att de skulle 

skriva berättelsen utifrån ett tillfälle för att inte göra det till en för stor uppgift för 

informanterna. Min tanke kring detta var att detta skulle underlätta informanterna 

genom att fokusera på ett tillfälle och även för att få en mer sammanhängande berättelse 

men i efterhand så inser jag att det nog skulle ha varit lättare för vissa av dem att få 

möjligheten att tänka på flera olika tillfällen och få väva ihop en berättelse utifrån detta. 

Eftersom det kan vara svårt att komma ihåg allt från ett lustfyllt tillfälle.  

4.7.2 Datainsamling genom kvalitativa intervjuer 

Som stöd för mina intervjuer hade jag en intervjuguide (se bilaga 2). Jag ställde inte 

alltid frågorna i samma ordning utan det var mer som ett samtal med informanterna och 

vi pratade kring många olika upplevelser så att informanterna inte skulle bli låsta till en 

specifik upplevelse utan istället kunna välja fritt ur minnesbanken bland flera olika. Jag 

genomförde mina fem kvalitativa intervjuer i oktober månad 2013 och dokumenterade 

dessa genom att spela in dem. Sedan transkriberade jag dem genom att skriva ner hela 
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intervjun som den sagts. Jag genomförde min första intervju med Pia via telefon som 

jag hade satt på högtalartelefon medan jag spelade in samtalet med en Tascam – 

portable digital recorder. Pia var ute på en promenad när vi pratade och vid ett tillfälle 

blev hon avbruten när hon pratade eftersom hon då gick vid en trafikerad väg. 

Stämningen var god och Pia var glad men eftersom intervjun skedde via telefon så flöt 

inte samtalet på helt naturligt utan jag ställde mina frågor samt följdfrågor men Pia 

hörde inte om jag skrattade med och liknande. Jag råkade även avbryta henne vid ett 

tillfälle när jag trodde att hon hade pratat klart men hade något mer att säga. Min andra 

intervju var med Anders på ett café och det var lättare att ha ”ett samtal” med spontana 

frågor och jag såg hans uttryck samt när han kände att han hade svarat klart på frågor 

och så vidare. Vi pausade intervjun efter några frågor för att jag skulle byta batteri på 

inspelningsapparaten. Min tredje intervju var med Maria och även denna tog plats på ett 

fik. Samtalet innehöll mycket skratt och innehöll inga avbrott. Den fjärde intervjun var 

med Rasmus och denna gjorde vi via Skype. Jag spelade in ljudet via datorn och fick 

bryta vid ett tillfälle eftersom batteriet på inspelningsapparaten tog slut. Jag spelade då 

in resten av samtalet via min iPhone. Båda var av bra ljudkvalitet. Min femte och sista 

intervju var med Lisa och vi gjorde denna via högtalartelefon. Lisa var hemma och det 

fanns inga avbrott i intervjun men liksom med intervjun med Pia så var det svårare att 

ha ett samtal via telefon eftersom vi inte alltid hörde varandra. Hon berättade även att 

det ekade när hon pratade och stördes något av detta. Annars var det god stämning vid 

intervjun.   

4.7.3 Informanternas önskemål  

Jag har som sagt tagit hjälp till detta arbete av fem informanter och två av dessa fem 

frågade direkt när jag hörde av mig om vi bara kunde göra intervjun istället för att 

skriva berättelse. De hade helt enkelt för lite tid. Detta gjorde att jag bit för bit vek av 

från min originaltanke med berättelserna för att jag förstod att detta skulle vara för 

tidskrävande för informanterna och valde istället att fokusera på intervjuerna. Men jag 

fick in två berättelser om specifika sceniska framträdanden från informanterna Lisa och 

Maria. Dessa kommer jag att använda mig av som komplement till intervjuerna.  

4.8. Bearbetning 
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Jag transkriberade intervjumaterialet ordagrant men valde bort att skriva ut ”Ehh” och 

”Mmm”. Jag skrev ut när de skrattade och tänkte länge för att behålla känslan som de 

var i när de berättade om olika saker vid intervjun. Detta har jag skrivit ut som [skratt] 

och [tänker]. För att sedan få fram resultatet av intervjuerna så skrev jag ut intervjuerna 

och läste igenom dem. Jag klippte och klistrade sedan in det som sagts under olika 

rubriker som jag skrev på post-it-lappar. Till exempel så hamnade allt det om sagts om 

publiken under en rubrik som hette Publik. Jag läste sedan igenom allt material rubrik 

för rubrik och markerade det som jag tyckte var viktigt och skrev egna tankar kring det i 

marginalen.  

Den vanligaste formen av dataanalys är idag att koda eller kategorisera 

intervjuuttalandena. Forskaren läser igenom utskrifterna och kategoriserar 

relevanta avsnitt; han kan sedan hämta fram de kodade avsnitten för förnyad 

granskning och koda om dem eller koda dem på flera sätt. (Kvale, 1997, s. 159) 

Jag gjorde på samma sätt med berättelserna eftersom det kändes mest logiskt att 

använda mig av samma analysmodell för både berättelserna och intervjuerna. Detta blev 

sedan resultatkapitlet och mina egna tankar kring det satte jag in i diskussionsdelen. 

4.9 Reliabilitet och validitet 

I en kvalitativ studie ska begreppen validitet och reliabilitet appliceras i alla delar av 

processen, i datainsamlingen såväl som i analysen av denna (Patel & Davidson, 1997, s. 

105-106). ”Validitet” betyder att personen som genomför studien väljer ut det som är 

relevant i sammanhanget och ”reliabiliteten” betyder att studien genomförs på ett 

tillförlitligt sätt. I denna undersökning har jag valt fem informanter så mina resultat är 

inte överförbara till sångare generellt men jag har försökt välja personer i olika åldrar, 

både män och kvinnor i olika genrer och med olika erfarenheter för att få fram ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Intervjuerna hade som jag beskrev i 5.7.2 

(Datainsamling genom kvalitativa intervjuer) olika förutsättningar eftersom vissa 

skedde via telefon och andra på café. Detta gör att informanterna hade olika 

förutsättningar när de svarade på frågorna.  Hade jag genomfört alla intervjuer på 

samma sätt så kanske jag hade fått andra svar. I efterhand inser jag att telefonintervjuer 

inte var optimalt eftersom det inte kan jämföras med ett riktigt möte eftersom det inte 

går att ställa följdfrågor på ett naturligt sätt och hade jag gjort om studien så hade jag 
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ändrat på detta. När det gäller reliabiliteten har jag strävat efter att analysera 

intervjumaterialet på ett tillförlitligt sätt genom att kategorisera svaren utifrån mina 

huvudteman.



5. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att presentera hur informanterna beskriver känslor av lust, 

olust, njutning och flow på scen samt vilka faktorer som spelar in för upplevelsen och 

även hur förberedelser, rutiner och nervositet påverkar. Resultaten presenteras utifrån 

intervjuerna med samtliga informanter samt berättelserna från Maria och Lisa.  

5.1. Upplevelser av lust, olust, njutning och flow 

5.1.1. När lust och flow infinner sig 

När jag och informanterna pratat om lust och flow så går de två in i varandra väldigt 

mycket. Det blir nästan som ett och samma i våra intervjuer. Men jag kan ändå utmärka 

en lite starkare beskrivelse av begreppet flow än lustfyllt.  

Ur Lisas berättelse: 

När jag står på scen och allting flyter så tänker jag överhuvudtaget inte. Jag är 

totalt och helt inne i musiken och i det jag gör. Det är en miljard gånger bättre 

än droger eller sex. Det är inte som att ha flow. Man ÄR själva flowet. Många 

gånger har jag nästan som en minneslucka efteråt. Därför är det svårt att 

beskriva känslan. (Lisa)  

Lisa använder här självmant begreppet flow och att det flyter. Hon påpekar även att hon 

inte tänker under tiden och att det kan kännas som en minneslucka efteråt samt att det är 

svårt att beskriva känslan av det. 

Det bästa är när allting synkar. När ljudet på scen är bra och ljudteknikern är 

lyhörd och man har ögonkontakt. När man är helt i synk med personerna man 

spelar med och liksom andas i samma takt som människorna i publiken, 

musiken pulserar genom allt. När man låter musiken få flöda fritt igenom ens 

kropp utan att låta det hindras av ego eller självmedvetna tankar. (Lisa) 

Hon beskriver här att det blir bäst när allting är på plats och allt går som det ska. Hon 

påpekar att självmedvetna tankar och ego inte kommer i vägen för musiken.  
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Om lust säger Pia ”Åh, jag tror hela grunden till det här jobbet… Det är ju att ha lust”. 

Vidare pratar hon om att det inte innebär att man känner lust hela tiden. Att man kan 

vara förkyld eller trött och avslutar med ”När man känner sig, ja förkyld, och har en stor 

föreställning framför sig. Det är klart att då är det väl inte så lustfyllt men grunden till 

det här jobbet. Det är lust”. Känslan av lust beskriver hon som att man aldrig vill gå av 

scenen för att det är ”en så skön känsla”. 

Anders berättar att han känner lust när han står för det han gör helt och hållet och att 

han vet och kan det han ska göra. ”Den absolut optimala lusten känner jag när jag går ut 

och gör någonting som jag står för till 100 procent” (Anders). När jag frågar om flow så 

beskriver han känslan starkare och vad han tidigare beskrivit lusten. ”Det är helt, det går 

inte… Ja, alltså det är helt fantastiskt. Men då är man ju också nöjd och tillfreds med 

det man gör. Det finns inget självtvivel”. Anders pratar också om förutsättningarna för 

att han ska kunna komma i flow på musikalscenen.  

Jag har 100 procent koll på folk runt omkring mig. Jag vet vad som kommer att 

hända, jag vet när saker går in och när saker går ut. Jag vet när saker kommer 

ner, jag vet exakt hur jag ska göra, vad jag ska göra, vad jag ska sjunga, var jag 

ska stå (…) Alltså, när man bara kan slappna av i det och lägga 100 procent på 

att faktiskt leverera. När det bara är såhär… [knäpper med fingrarna i luften] 

När det är krispigt och när det bara glittrar. (Anders) 

Han uttrycker även flow som när allting faller på plats och när allting stämmer.   

Rasmus säger att han tycker att lust är att få uttrycka det man vill och dela med sig av 

det man har att säga. I dessa stunder säger han att han är nöjd med sig själv. Han säger 

också att han inte vet om han skulle kunna känna flow utan bandet och publiken. Flowet 

kommer enligt honom genom en kontakt med publiken och att man är synkade med 

bandet och tillsammans med dem framför det budskap man vill. Han säger även att 

känslan av flow genererar energi och att han vill berätta och framföra mer till publiken 

genom den.  

Lisa beskriver hur hon kan få nästan som en minneslucka när hon står på scen och hur 

saker bara händer utan att hon tänker på det och att hon först efteråt förstår vad som har 

hänt ”Jag tror både vi själva och publiken blev oerhört förvånade över hur jävla asbra vi 
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var”. Men hon säger också att flow är något som man får jobba sig fram till och att det 

inte kommer gratis. Att det krävs förberedelser för att kunna uppnå det.  

Det är många olika komponenter som sagt. Publiken, hur den mår. Vad det är 

för ställe, vad det är för dag, hur välrepad man är, som sagt ljus och ljud och 

allting men ju mer förberedd man är desto lättare är det ju att göra plats för sitt 

flow. (Lisa)  

Hon säger att hon som tur är uppnår flow ganska ofta ”annars vill man ju inte vara på 

scen”. Hon uttrycker också att förberedelserna med bland annat ljus och ljud är viktiga 

för att hon ska kunna känna sig trygg på scen.  

När jag ber Maria beskriva känslan av flow så är hennes spontana svar ”Underbart!”. 

Hon utvecklar det sedan till ”Att man blir ett med sig själv nästan. Att allt det jag är får 

plats på något sätt”. Hon fördjupar det till att hon nästan känner sig odödlig på något 

sätt och skrattar när hon säger det och förklarar varför; Hon tycker att det är en konstig 

känsla men fortsätter med att säga ”Ingenting kan stoppa mig, man bara kör. 

Oövervinnerlig på något sätt”. Maria pratar vidare om att det är hon som kommer ut 

genom flowet ”Att jag är mitt rätta jag” och kommer in på att det blir personligt 

eftersom hon använder sig av rösten och att den visar så mycket av den hon är.  

… att få sjunga och få lov att använda sin röst… Allt jag är på något sätt 

kommer ju ut i sången tänker jag. Och det är väl då jag upplever flow oberoende 

på om jag mår bra eller inte. Kanske har haft jättedåliga efterenheter den veckan 

jag ska sjunga men så får jag ändå komma upp på scenen och sjunga och då är 

det som att sjunga av sig och jag tänker att det är ett visst flow också på något 

sätt. (Maria) 

Hon säger att alla känslor som man som sångerska bär på och allt det man är kommer ut 

i sången och att det är när det får lov att göra det och man helt får vara sig själv som det 

skapas flow.  

Ur Marias berättelse: ”Jag minns särskilt den första konserten som väldigt härlig och 

lustfylld. Det var som att allting stämde. Platsen vi sjöng på, låtarna vi spelade och 

samstämdheten mellan oss var på topp”. 

5.1.2. Balansen mellan lust och olust 
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Anders pratar mycket om hur snabbt det kan svänga mellan lust och olust. Han säger att 

de går hand i hand och att det kan svänga i stunden. Han beskriver det mest lustfyllda 

när han sjunger själv i kyrkan och ganska snabbt kommer han in på olusten. Han menar 

att det ställer mycket mer krav när det är som mest lustfyllt eftersom man är som mest 

sårbar då.  

… då är man out there liksom, för då är det verkligen naket och sårbart. Då är 

det bara jag. Om jag tar på mig en fatsuit och går upp och kör Baloo, då kan jag 

alltid gömma mig bakom det (…) men sitter jag med gitarren och sjunger och 

får en tupp eller glömmer text (…) amen då blir det ett hundra gånger värre fall. 

(Anders)  

Om detta säger Maria att hon ofta upplever en skräckblandad förtjusning på scen. ”Det 

finns en spänning mellan olusten och lusten skulle jag säga också för jag upplever ofta 

att det är med väldigt blandade känslor jag står på scen.” Hon säger att man är 

utelämnad och eftersom det är ens egen röst som man visar upp ”det är hårfint när det 

skapas lust och när det är olustigt liksom”.  

När informanterna svarade på min fråga om olust sa alla på ett eller annat sätt att det var 

något som uppstod när de inte kände sig förberedda eller när de inte kände att de kunde 

stå för det som de skulle göra på scen. Pia säger såhär om att känna olust på scen ”Det 

är klart att i vissa lägen kanske man känner sig extra nervös men då beror det ju oftast 

på att man kanske inte känner sig tillräckligt förberedd”.  

Maria är inne på samma spår och säger ”… det är om jag känner att jag, alltså givetvis 

inte är så förberedd jag vill vara eller om jag spelar med någon som inte är så förberedd. 

Och det är sånt jag kan känna på mig lite innan och det kan prägla alltihopa sen”. Hon 

lägger tung vikt vid förberedelserna och uttrycker att det ”känns oprofessionellt och 

jobbigt” om hon inte hunnit repa ordentligt. Olusten kan dränka hennes självförtroende. 

Rasmus säger att olust är när man måste stå i rampljuset fast man inte vill. Känslan av 

olust beskriver han som ”Att man bara vill därifrån. Nästan som att man står och ljuger 

lite liksom”.  

Anders gör en direkt översättning till det som han uttryckte när det gällde lusten när han 

pratar om olust.  
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… det är de gångerna då man känner att det här står inte jag för till 100 procent. 

Jag känner mig inte riktigt bekväm i det. Antingen om man har grejer som ligger 

i fel tonart kanske så man känner att jag måste hitta ett sätt runt det här och så 

blir det ett stressmoment. Och då är det inte kul för då blir det ett jobb. (Anders)  

Han pratar vidare om när han ibland bara går in på scen och gör det han ska trots att han 

inte känner för det. Han tycker aldrig att det blir bra och berättar att han får ångest då.  

Men det är ju också negativt laddat, visst blir det en positiv energi och en jävlar 

anamma men det blir ju inte lustfyllt” (…) När man får dåligt självförtroende 

och när man börjar tvivla på sig själv, det är den optimala… Alltså olustigare än 

så blir det ju inte. (Anders) 

5.1.3. Kan man framkalla lust och flow på scen? 

Jag frågade informanterna om de trodde att de kunde framkalla lust och flow på scen 

om de till exempel kände olust. Anders började med att säga ja men ändrade det ganska 

snabbt till nej. Han återkommer då till det som han pratade om i 5.1.2. (Balansen mellan 

lust och olust), då han bara gör det. Då biter han ihop och gör en bra show men känner 

inte lusten. ”Alltså, det blir inte samma grej därför att då ligger inte själen i det utan då 

är det viljan. Och det är två helt olika grejer liksom”. Men han säger också att han efter 

ett tag in i en föreställning kan känna lusten igen även om han inte gjort det när den 

började ”Och det är väl någon form av att slå på, att man jobbar fram lusten”.  

Pia svarar ja på frågan och kallar det för arbetssegrar:  

… när man går in och känner sig ganska trött och hängig och när man går av 

efter 2,5 timme så är man både pigg och glad (…) Det är som en idrottsman. Vi 

måste leverera, vi måste ju kämpa på och göra vårt absolut yttersta hela tiden. 

(Pia) 

Maria börjar med att säga att det ingår i en artists jobb att kunna leverera och pratar lite 

kring det och säger till slut ”Jag kan nog spela… Men det är inte samma sak. Alltså 

spela att jag har flow, jag kan nog ge uttryck för att jag har flow men…” Men sen säger 

hon att hon nog inte kan framkalla det hos sig själv ”Sen tror jag att publiken kanske 

inte märker någon jätteskillnad”. 
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5.2 Förberedelser, rutiner och nervositet 

De som jag har intervjuat pratar om vikten av att vara förberedd och att öva och att utan 

det blir det är det svårt att njuta på scen. För vissa av dem är det viktigt att ha rutiner 

innan man går ut på scen. Nervositet är också något som kan påverka upplevelsen på 

scen. 

5.2.1. Förberedelser under en längre tid 

Det finns inga short cuts. Det är hårt arbete, hårt arbete och hårt arbete. Och så 

lite tur. Det är det som gäller. För då kan man luta sig tillbaka och vara väldigt 

nöjd och glad när den här premiären har lyckats till exempel. (Pia)  

Pia säger att hon har spenderat många timmar i övningsrummet, lagt ner många timmar 

på att öva in repertoar och att repetera med de hon ska sjunga med. Det är enligt henne 

grunden till att kunna må bra på scen.  

Maria pratar mycket om förberedelser och säger att om hon inte känner sig förberedd så 

är det svårt att känna lust på scen. Hon menar att det handlar om att vara så pass 

förberedd att man kan känna sig trygg, både i sig själv och på scen. ”Och är det då att 

man inte är riktigt förberedd så är det ju inte så kul att stå där helt utlämnad” (Maria). 

Hon säger att hon inte menar att hon måste kunna allt utantill men att det ska kännas bra 

för henne. Hon berättar om en spelning hon hade i somras där hon sjöng fel text på en 

av låtarna ”… men just den låten tyckte jag också gick bäst på något sätt och det är svårt 

att förklara”.  

För Rasmus är det viktigt att förmedla något och han säger att det är viktigt för honom 

att veta vad det är han vill säga och att det i sig är en förberedelse.  

Om jag inte är säker på vad jag vill göra på scenen så blir känslan fel. Om inte 

jag själv är säker på vad jag vill framföra och har det klart för mig så kommer 

det verka tungt och oärligt och det kommer kännas så för mig också… (Rasmus) 

Lisa berättar att det med åldern blivit viktigare för henne att vara förberedd och att hon 

när hon var yngre slängde sig in i situationer oförberedd och tyckte att det var kul. ”… 

när jag var yngre så kunde jag utsätta mig mer för såna saker, spontana grejer, och det 

tycker jag inte om. Jag tycker om att vara förberedd (…) Det ger mig dåliga nerver 
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faktiskt”. Förberedelse för henne är att repa men även helhetskänslan för publiken som 

hon jobbar mycket med innan konserter. Hon vill att det ska vara en upplevelse för 

publiken och då är det viktigt att förbereda ljus och ljud så att allt funkar. ”Från det att 

man kommer in i lokalen till det att man går ut. Så det är nästan som att man blivit mer 

som en performance… Jag är mer intresserad av sånt faktiskt”. 

5.2.2. Hur rutiner och det man gör precis innan en konsert påverkar 

upplevelsen 

Är det som sångare gör precis innan de går upp scen viktigt för hur deras upplevelse på 

scen? Informanterna gav olika svar.  

Ur Marias berättelse: 

Denna gång minns jag också att jag gick ner till sjön och bara andades, endast 

av anledningen att det är en så rofylld plats. För visst är det skönt när man 

varvar ner innan en spelning, men i regel är det ingen nödvändighet för mig. 

(Maria) 

För Maria spelar det inte så stor roll vad hon gör precis innan hon ska upp på scen. 

”Nej, det är väldigt olika. Det beror lite på vilken lokal jag är i vad det finns för 

förutsättningar”. Hon berättar att hon ibland innan konserter går runt och hälsar på 

publiken. Men hon har inga fasta rutiner eller något hon måste göra innan konserter. 

Hon sjunger mycket i kyrkan och beskriver begravningar på ett annat sätt. Hon 

beskriver det som ”såna där tillfällen där det inte får bli fel”. Då har hon ett annat sätt att 

se på rutiner innan. Hon vill helst sitta och samla sig  

… och när jag samlar mig då så sitter jag nog bara och kanske tittar på 

människorna som kommer in eller registrerar någonting eller bara funderar. Jag 

försöker nog att inte tänka så mycket på det jag ska göra tror jag. Inte dricka för 

mycket vatten för då blir jag konstig [skratt]. Jag kan bli sådär… Sätta i halsen 

nästan, börja hosta. (Maria) 

Maria säger att det hjälper hennes framförande att hon får samla sig men hon tror att det 

skulle gå bra utan den stunden också ”Jag tror att det som händer i stunden när jag väl 

sjunger eller musicerar (…) Det är där som krutet ligger”.   
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Även Pia beskriver att hon innan en konsert vill samla sig ”… jag känner väl inte att jag 

behöver avskärma mig sådär men precis innan jag ska gå in så vill jag ha en liten stund 

för mig själv”. Under den lilla stunden för sig själv går hon igenom sångtexter eller det 

första hon ska säga eller göra när hon går ut på scen ”… kör de här ett par gånger så att 

jag känner att jag är inne i stämningen”. Hon berättar att det känns viktigt för henne att 

ha sina små rutiner, som att göra sig i ordning och tänka igenom det hon ska göra. ”Och 

jag tror att det är viktigt, för mig är det viktigt. Vi är alla olika men för mig är det viktigt 

att jag håller ett mönster”.  

Anders berättar att det för honom är viktigt att värma upp kroppen innan en 

föreställning. Han pratar om att får igång andningen och att få igång blodet och att 

sången kommer igång med den kroppsliga uppvärmningen.  

Få igång, andas ner i ryggen, vidga liksom, syresätta (…) Att rulla ner samtidigt 

som man andas, rulla upp långsamt. Hitta center, det är exakt samma som man 

jobbar med i dans och det funkar. När man har kroppen med sig. (Anders)  

Han sjunger inte skalor innan utan han tycker att efter öppningsnumret är rösten också 

uppvärmd. Han berättar att han alltid dricker svart kaffe och äter ett äpple innan en 

föreställning. Han tycker att det känns bra för rösten. Det är något han hört ska vara bra 

från andra ”… så har man anammat det. Och det funkar för mig, sen om det är psykiskt 

eller om det är… Det är skit samma, för det funkar”. Han säger också att han innan han 

går ut på scen visualiserar det han ska göra.  

Rasmus berättar att hans sätt att peppa upp sig innan han går ut på scen är genom att 

vara med de andra i bandet.  

Försöka stå och klappa varandra på ryggen och så… Typ som att man ska ut och 

spela fotboll, eller på en stor match. Att man ska ut och framföra, man ska ge 

sitt bästa och vara på glatt humör och försöka förmedla den känslan. (Rasmus) 

När Lisa pratar om sitt discopunkband så berättar hon att de förberedde sig genom att gå 

in i sina karaktärer som var förstärkningar av dem själva.  

Lite som att sminka sig före man går ut i krig (…) och då var det ju väldigt 

schysst på det sättet att när man sminkade sig till sin galna figur då gick man ju 

på något sätt in i… Trädde man in i rollen på något sätt. (Lisa) 
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Hon förklarar med ett skratt att hon inte gör likadant när hon sjunger mer avskalat och 

berättar att hon då förbereder sig mer genom att fokusera på det hon ska göra. Och 

genom att komma in i stämningen mentalt.  

5.2.3 Nervositet, är det bra eller dåligt? 

Informanterna fick frågan hur nervositet påverkar dem och hur det påverkar deras 

upplevelse på scen. Lisa säger såhär: ”En viss form av nervositet är bra för den gör att 

man skärper sig”. Men hon berättar även att hon har blivit mer nervös ju äldre hon blivit 

”… man blir mer självmedveten. På ett dåligt sätt. Man tänker mer faktiskt”. Hon säger 

att det gör att hon får jobba med att hålla kvar lekfullheten och lusten så att det inte blir 

för allvarligt.  

Även Anders pratar om att nervositet gör att han ställer krav på sig själv ”Det föder ett 

adrenalinpåslag. Det skärper fokus, det finns så mycket bra med nervositet”. Samtidigt 

säger han att han aldrig blir nervös i ett musikalsammanhang. Däremot blir han väldigt 

nervös när han står själv på scen och ska sjunga. Han menar att detta beror på att han i 

musikalsammanhang ingår i ett större sammanhang, i en grupp och att han är mer sårbar 

när han står själv på scen och det bara är han som hörs. Det värsta han vet när det 

kommer till nervositet är när han ska gå på audition. Han beskriver att han då blir 

”okontrollerbart nervös”. Då menar han när han ska gå in och sjunga själv för juryn och 

inte när han ska göra dansprov och han pekar återigen på att han under dansprovet ingår 

i en grupp och att han under sångprovet står helt själv och att det är mer utsatt. Han 

beskriver hur det brukar se ut på sångprov under en audition.  

… så sitter det folk såhär och tittar på en och som ska bedöma, de sitter med 

papper och sen bara… Man får nästan aldrig någonting efteråt. Man kanske får 

en liten sån [applåderar svagt] Bra, tack, nästa… (…) man är så enormt utsatt. 

(Anders) 

Pia säger att nervositeten inte avtar med åren men att hon har lärt sig att kontrollera den 

lite bättre.  

Ja, det är klart det påverkar. Herregud! Och det är inte så att nervositeten avtar 

med åren [skratt], det är bara så att man lär sig hantera den och kanske 

omvandla den till någonting som är mer produktivt än att man ska få nästan 

hjärtstillestånd. Man få göra nåt bra utav den. (Pia)  
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Hon säger att när hon oroar sig för hur det ska låta eller att hon inte ska vara tillräckligt 

bra så måste hon bara tänka att hon ska få fram det budskap hon vill. 

Huvudsaken är att det finns en riktig innebörd i det man gör. Nervositet, det kan 

vara så förskräckligt så man nästan letar efter nödutgången precis innan 

premiären går igång men sen när man sätter första foten på scenen och känner 

att man är väl förberedd, då är det fantastiskt. (Pia)   

Rasmus säger att han har någon sorts hatkärlek till nervositeten ”Man vill ju ha den för 

att man ska pressa sig själv till att bli mer. Men den är ju obekväm samtidigt”. För 

Maria är nervositet bara något som är jobbigt. Hon säger att hon inte brukar bli nervös 

när hon ska sjunga så de gånger hon blir det så förstör det upplevelsen för henne ”de 

gångerna det kommer så vet jag inte riktigt hur jag ska hantera det”. Hon säger att hon 

inte kan känna igen sig i många sångare och musiker som säger att de behöver 

nervositet eftersom det för henne bara blir jobbigt. ”Jag tycker att nervositeten hämmar 

mig”. Hon har haft svårt att hitta ett mönster i när hon blir nervös men säger att om hon 

är väl förberedd så blir det lättare att hantera nervositeten. ”Skulle jag av någon 

anledning inte vara särskilt förberedd och bli nervös, det är ju världens sämsta kombo 

för då kan det ju också resultera i en mindre lustfylld upplevelse”. (Maria)   

5.3 Bidragande faktorer under framförandet 

Här kommer jag att presentera hur de personer som informanterna sjunger eller spelar 

ihop med påverkar deras upplevelse på scen, hur viktigt det musikalika innehållet är och 

hur publiken och platsen kan påverka sångerskan/sångaren på scen. 

5.3.1. Band/ orkester/ ensemble/ andra sångares påverkan 

Alla informanterna beskrev på olika sätt hur viktiga de som de spelade ihop med var för 

att de skulle känna lust och för att vara i nuet. Flera stycken sa att de inte skulle klara 

sig utan dem och att man är beroende av varandra. Två stycken jämförde det med en 

fotbollsmatch och lade vikt vid att man går in tillsammans och gör det tillsammans. Att 

det är ett lagarbete. Om lagarbete sa Pia såhär: 

Jag ser ju en föreställning, inte som något jag gör ut, för det är ganska 

ointressant. Utan det är ju vad vi kan göra tillsammans. (…) Vi är beroende av 
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varandra och det tycker jag är underbart i en värld där vi bara pratar: Jag, me, 

myself and I. (Pia) 

Anders som pratade utifrån ett musikalperspektiv där man jobbar i ensemble och 

förklarade att han får extra stöttning från kollegor om han mår dåligt en dag och att han 

gör detsamma ifall han märker av att någon annan inte har så mycket energi just den 

dagen. Pia som också jobbar med musikaler och operor och därför också ingår i en 

ensemble beskrev samma sak. Hon nämnde även att hon inte kallar sina kollegor 

motspelare utan hellre säger medspelare.  

Alla informanterna sa att det handlar om kommunikation med sina kollegor på scenen. 

Oavsett om det är ett band man spelar i, om man ingår i en ensemble eller till exempel 

har någon som kompar på gitarr eller piano. Om detta säger Lisa att det är viktigt att 

man har närvarande musiker på scen och att man har mycket ögonkontakt. Då kan man 

hitta kraft i varandra om publiken inte är med som man vill. Rasmus som sjunger i ett 

band säger att han behöver bandet, dels i processen när de skapar men även för att han 

ska kunna komma i ett tillstånd av flow och nå ut till sin publik. Maria lägger vikt vid 

att man ska ha kul med de som man spelar ihop med. ”Jag tror på att ha kul ihop med 

sina medmusiker och att det är viktigt att inte bara musicera tillsammans utan även göra 

sociala grejer ihop” (Maria). Hon beskriver även att det kan vara svårt att spela ihop om 

man inte har kommunikation med de som man spelar med. ”När man inte är så 

samspelta”. Det hon menar är när den man spelar ihop med inte följer i dynamik och 

inte kan musicera i stunden. Hon tycker om att kunna ta ut svängarna och kanske 

improvisera lite men om de inte är samspelta så går det inte. Och då blir det inte lika 

lustfyllt för henne.  

5.3.2. Vikten av det musikaliska innehållet 

Informanterna var överens om att det musikaliska innehållet var väldigt viktigt för hur 

deras upplevelser på scen blev. De sa alla på ett eller annat sätt att de måste gilla det 

som de ska sjunga.  

Om jag inte själv hade gillat det jag spelat som sagt så hade jag ju inte kunnat 

framföra det bra tror jag. Så det är viktigt för mig att jag tycker om det och att 

jag håller det nära mig själv. (Rasmus)   
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I Anders och Pias fall så förklarade de att de inte alltid kan välja vad de ska sjunga. 

Båda sa att om de inte tycker om sången som de ska sjunga så måste de hitta ett sätt att 

göra om låten till något som de tycker om.  

… personligen så påverkar det jättemycket. Jag försöker naturligtvis alltid om 

jag ska göra egna konserter att ha material som jag tycker om. Ibland så får man 

ju roller som, vid första anblicken kanske det inte är så roligt och då ligger det 

faktiskt i arbetets natur att man måste hitta en väg att göra det till någonting som 

är intressant för en själv (…) Det kanske är så att man får en roll som man 

känner: ”Nämen gud, det här känns ju inget kul”. Antingen får man tacka nej, 

eller också tar man jobbet och så gör man det till någonting som är riktigt bra. 

(Pia) 

Maria säger också att det måste vara musik som hon gillar. Det behöver vara det för att 

hon ska känna sig bekväm i låten. Är hon inte det så blir det inte lustfyllt. Både Lisa och 

Rasmus skriver egen musik och det är den som de pratar allra varmast om. Alltså 

betyder det musikaliska innehållet mycket för om det blir en lustfylld upplevelse eller 

inte.  

5.3.3. Publikens inflytande och sångerskans/sångarens professionalism 

Publiken har enligt mina informanter en stor roll i hur det känns för sångaren på scen. 

De kan både hjälpa lusten och förstöra den. Något så litet som en min från någon i 

publiken kan tolkas negativt av sångaren och förstöra upplevelsen medan det kan 

förhöja upplevelsen om någon till exempel dansar med till musiken. Men informanterna 

är medvetna om att en sur min inte behöver betyda att personen i fråga inte tycker att 

det är bra. Det kanske är en min som personen har när den koncentrerar sig och 

verkligen lyssnar till musiken. Anders säger att man måste lära sig att inte tänka för 

mycket på publiken. Han vet att de går in till en konsert eller föreställning med olika 

känslor och förväntningar. 

Om man har en musikalföreställning och står på scen så har man 

fredags/lördagspublik som är lite: Det är helg, de kanske har druckit ett glas vin, 

om inte annat så dricker de ett i pausen. De har ätit en middag eller de ska äta 

middag efteråt, de är i trevligt sällskap, de har klätt upp sig. Det är något helt 

annat. De ler och de skrattar och de står upp och klappar medan om du har en 
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onsdagspublik så är de kanske trötta, de har varit på jobb. De sitter och tänker 

att nu blir det här egentligen för sent (…) folk är lite rädda, det är ingen som, det 

är ingen som vågar ta initiativ… (Anders) 

Detta är alltså något som Anders är medveten om och därför säger han att det inte 

påverkar honom så mycket. . Han måste gå in och göra exakt samma jobb både på 

onsdagar och på lördagar. Det är en fråga om professionalism.  

Tyvärr så är det så att det syns ju då också utåt om man inte levererar som man 

brukar. Eller om man försöker ursäkta sig själv på något sätt. Alltså det är små 

grejer då såklart, man måste ju vara professionell. (Anders)  

Anders pratar också om att han tycker att det är lättare att framträda för en stor publik 

än för en liten. Anledningen är dels att när han framträder för stora publikhav så ingår 

han i en grupp eller ensemble, oftast i musikalsammanhang. Och den lilla publiken 

träffar han när han sjunger solistiskt i kyrkan. Han säger att när han sjunger solistiskt för 

en liten publik så blir det sårbart på ett annat sätt. Det är nära honom själv och det är 

mer som står på spel för honom än som en del av en större grupp. Han pratar också om 

att han inte riktigt vet var han ska titta när det är en mindre publik. Hur länge kan man 

titta in i någons ögon utan att den personen blir obekväm? När han står på en stor scen 

med strålkastare i ansiktet framför en stor publik så kan han titta på en punkt där ingen 

sitter men han skrattar åt hur konstigt det skulle bli att göra detta med en liten publik.  

Maria berättar att publiken inte spelar så stor roll för henne under tiden när hon står på 

scen. Hon säger att hon inte försöker läsa av publiken längre. ”Jag har slutat försöka 

läsa av människor för jag kommer på mig själv när jag sitter i en publik att jag kan se 

rätt sur ut fast jag tycker att det är jättebra” (Maria). Hon tycker att det är viktigare hur 

det känns med publiken efteråt. Hon blir glad när människor kommer fram efter 

konserter och säger att det var bra och det betyder för henne mer än hur publiken är 

under tiden. 

Sen är det alltid en bonus om publiken är på liksom och tycker att det verkar 

bra. Men det är sånt jag sällan märker under tiden, utan det är sånt som kommer. 

Visst, man kan höra på applåder och sånt men det är sånt som ofta kommer på 

slutet. Efter sista låten och i samtalen efter konserten. Det är kanske då den 

riktiga kicken kommer, när folk säger att de tycker att det är bra. (Maria) 
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Kontakten med sin publik är något som Pia pratar mycket om. Hon säger att en sångares 

undertitel är kommunikation. Att man har en kommunikation med publiken och att man 

för fram ett budskap. Hon menar inte att publiken ska svara på allt hon gör utan att de 

ska förstå vad det är hon vill säga med musiken. ”Man har fått ta med sin publik på en 

resa. De behöver inte alltid känna precis som jag men bara man har förmedlat någon 

känsla” (Pia). Hon menar att det inte finns något bättre än kontakten med publiken och 

pratar om glädjen i att kunna beröra någon genom musiken.  

… vi som artister är ju faktiskt, vi är ju lite budbärare. Vi måste avdramatisera 

oss själva som personer och komma ihåg vad det är vi ska leverera. Vad vi ska 

berätta. Och när man känner att det fungerar, då är det som allra bäst. (Pia) 

Rasmus är inne på samma spår och beskriver det som att han vill att hans budskap ska 

nå fram. Och att han vill att publiken ska ta del av det som han vill dela med sig av. Han 

berättar att han skriver musik för att han vill säga någonting och för att han vill att andra 

ska höra vad han har att säga. ”… om de då tar emot det och de visar glädje och känslor 

som att de tycker om det så blir jag ju jätteglad av det. Och det får mig att vilja göra det 

ännu mer” (Rasmus). Han beskriver alltså hur publiken gör att han vill sjunga och stå på 

scen. Han berättar även att om han skulle märka att publiken inte tar emot hans texter 

och musik så skulle det bli ganska jobbigt för honom.  

Lisa säger att ”med en öppen och fullsatt publik kan inget gå fel” och ger ett exempel på 

en spelning som hon hade med ett av sina band. Hon säger såhär i sin berättelse om ett 

lustfyllt tillfälle då hon kände flow. ”Vi var taggade, hade nytt material och publiken 

blev som i extas. Jag minns att jag hoppade upp på någon slags pelare och rappade och 

alla liksom vrålade”. Men hon ger även ett exempel på när hon spelat på ett annat ställe 

med samma band som spelar discopunk då det inte alls var lustfyllt. Det beror dels på 

publiken men framförallt på lokalen och omständigheterna så jag kommer att berätta 

vidare om det nedan (Plats och/eller lokal och förväntningar 5.3.4).  

5.3.4. Plats och/eller lokal och förväntningar 

Här kommer jag att beskriva hur platsen eller lokalen kan spela in i hur 

sångerskan/sångaren upplever en spelning. Under intervjun med Lisa kom vi när vi 

pratade om publiken in på en spelning som inte var lustfylld. På grund av fel 

omständigheter och ändringar i sista minuten så blev spelningen inte alls som de i 
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bandet hade tänkt sig och hon beskriver det som ett ”extremt deprimerande gig”. 

Spelningen ägde rum på ett fint hotell i Lund i mellandagarna och tanken hade från 

början varit att de skulle spela på en scen på hotellet men i sista minuten blev det ändrat 

till att de skulle spela i restaurangen.  

Där skulle vi helt plötsligt spela och då skulle vi från början ha spelat på tredje 

våningen där de har en riktig scen och ett riktigt golv och allting. Och sen dagen 

innan så ändrade de det. Så vi ska spela nere i restaurangen och detta är i 

mellandagarna när alla ska gå ut. (…) Vi kan inte visa våran laser för att om de 

släcker lamporna går brandlarmet, eller då stängs strömmen av. (Lisa)  

Hon beskriver vidare hur folk sitter och äter med ryggen vända mot dem och att vissa 

håller för öronen och att det hela var väldigt jobbigt. Hon skrattar mycket när hon pratar 

om den jobbiga upplevelsen och berättar att det fanns publik som kommit dit bara för 

att titta på dem men på grund av lokalen så fick de stå längst bak i rummet och då var 

det matgäster mellan bandet och publiken. ”Sånt är hemskt när det blir fel. För det 

spelar ju ingen roll hur bra man är eller någonting” (Lisa).  

Maria beskriver i sin berättelse en plats som påverkade en spelning hon hade på ett 

positivt sätt.  

Vår spelning ägde rum i ett missionshus på landet. Huset ligger precis bredvid 

Vänerns kust, vilket gör denna plats till en av de vackraste jag vet. Att få sjunga 

i en sådan härlig och fin miljö är för mig väldigt inspirerande. Det är också en 

plats jag varit på mycket innan och som jag har goda minnen ifrån. (Maria) 

Platsen och förväntningarna om platsen har alltså betydelse för upplevelsen för Maria i 

detta exempel. Det kan både vara positivt och negativt och detta kan även bero på 

tidigare erfarenheter från det platsen. Både Maria och Lisa pratade om förväntningarna, 

så här skriver Lisa i sin berättelse om förväntningarna hon hade på den specifika 

upplevelse som jag beskrev i slutet på 5.3.3. när hon hoppade upp på en pelare och 

rappade.  

Nej, jag hade faktiskt inga förväntningar alls, snarare väldigt låga. Vi hade 

abonnerat stället och vi var nervösa för att ingen skulle dyka upp men sen vällde 

det in folk och det var smockfullt när vi körde. Jag tror även detta bidrog till den 

magiska stämningen. (Lisa)



6. Diskussion: Mot lustfyllda sceniska 

upplevelser för sångaren, pedagogen och 

eleverna.  

Mitt syfte med denna studie var att skapa förståelse för olika sångares upplevelse av 

sceniska framträdanden samt att förstå vilka förutsättningar som skapar lust på scen. Jag 

ställde tre frågor inför denna studie. Den första var På vilket sätt beskriver 

sångerskor/sångare lustfyllda upplevelser på scen? Den andra frågan var Finns det 

några faktorer som spelar in för en lustfylld scenisk upplevelse för en sångare, vilka är i 

så fall dessa? Och den tredje och sista frågan var Påverkar förberedelser såsom övning 

och repetitioner upplevelsen på scen? 

6.1. På vilket sätt beskriver sångarna sina upplevelser 

på scen och varför?  

I denna del kopplar jag många uttalanden av informanterna till Csikszentmihalyis 

(2003) åtta njutningskomponenter som jag skrev om i litteraturöversikten, de 

komponenter som människor världen över beskriver när de pratar om njutning.  

Pia säger att grunden till att jobba som sångerska är att ha lust och känslan av lust 

beskriver hon som att man aldrig vill gå av scenen för att det är ”en så skön känsla”. 

Helen Sjöholm uttrycker sig lite som Pia när hon säger att det är skönt när lusten att 

sjunga kommer tillbaka. Jag tolkar det som att de båda ser lust för att sjunga och för 

yrket som sångerska som något som kommer och går men att lust i grund och botten är 

något som de båda känner inför yrket. 

I litteraturöversikten skrev jag att Lilliestam (2009) sa att det kan vara lustfyllt att lära 

sig att sjunga eller spela ett instrument. Många gånger blir det nog lustfyllt just för att 

man lär sig något och för att man klarar av något. Csikszentmihalyi (2003) säger att det 

är framåtrörelser som kännetecknat njutningen. 

Som det står i litteraturöversikten säger Lena Einhorn att det är lusten som driver henne 

och att hon lyssnar på sin magkänsla. Hon verkar mena att lusten är magkänslan som 



42 

visar vägen för henne. Hon säger också att hon helt går upp i de projekt hon arbetar 

med. Alicia Vikander pratar om en liknande känsla genom att säga att hon måste våga 

lita på sin intuition och att hon då kan vara helt närvarande. Einhorn säger magkänsla, 

Vikander säger intuition men de pratar båda om att vara i nuet och att gå upp i det som 

de gör.  

När Anders ska beskriva känslan av flow så säger han att det i den stunden inte finns 

några självtvivel. Njutningskomponent nummer sju enligt Csikszentmihalyi (2003) 

säger att självupptagenheten försvinner men att självkänslan är stärkt efteråt. I sin 

berättelse säger Lisa samma sak genom att säga att hon inte hindras av ego eller 

självmedvetenhet. Lisa beskriver också att hon i ett flow inte tänker när hon står på 

scen. Hon är helt uppe i musiken och beskriver att hon ibland nästan upplever att hon 

har haft en minneslucka efteråt. Bland Csikszentmihalyis (2003) åtta 

njutningskomponenter är nummer åtta att tidskänslan kan vara förändrad så att timmar 

kan kännas som minuter och tvärtom. Maria säger att när hon känner flow så är det 

nästan som att hon blir ett med sig själv och att hela hon får plats. Henri Bergson 

pratade om Nuflöde som ett psykiskt tillstånd då en del handlingar fylls upp av hela 

personligheten och genom det blir fria. Genom att delar av henne blir fria kanske Maria 

känner att hon är ett med sig själv. Återigen, som Csikszentmihalyi (2003) säger så 

försvinner självupptagenheten. Kanske är det samma sak som att vissa av ens 

handlingar blir fria? Maria säger även att hon kan uppleva lust och flow oberoende på 

om hon mår bra eller inte. Detta stämmer överens med hur jag i Inledningen (kapitel 1) 

berättar att jag tolkar lust som något som kan upplevas oavsett hur man mår. Att lust 

inte behöver betyda glädje. Detta kanske har med nummer fem av 

njutningskomponenterna som handlar om att man är så engagerad och inne i det som 

man gör så att man kan släppa vardagliga saker. Alltså att man även om man är ledsen 

eller arg över något kan känna lust och må bra just i den stunden. Utan att exempelvis 

känna lycka. För att koppla det till Nuflödet som Henri Bergson pratar om så är kanske 

att vissa handlingar blir fria och att man kan släppa vardagliga saker är samma sak? 

Maria säger alltså att hela hon får plats just i stunden och jag vill koppla det till 

begreppet Aletheia som det står om i litteraturöversikten. Jag tolkar det som att 

upplevelsen av denna sanning som Maria upplever innefattar det som händer i stunden i 

kombination med det som har skapats genom tidigare erfarenheter, alltså allt det som 

Maria är. 
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Csikszentmihalyi (2003) skriver att något blir njutbart genom att man känner att man 

har åstadkommit något. I sin berättelse skriver Lisa att hon tror att hon och publiken 

blev förvånade över hur bra de var. Csikszentmihalyi (2003) skriver i sin tur om en 

ensamseglare som säger så här: ”Jag… fick en känsla av tillfredsställelse kombinerad 

med häpnad över att mina observationer av den avlägsna solen, utförda på ett ostadigt 

underlag, och några enkla tabeller… gjorde det möjligt för mig att träffa rakt på en liten 

ö efter att ha korsat en hel ocean” (Csikszentmihalyi, 2003, s.80). Både ensamseglaren 

och Lisa har alltså åstadkommit något större än de förväntat sig. Lisa pratar i samband 

med denna spelning även om att hon hade ganska låga förväntningar på kvällen och att 

de i bandet inte trodde att det skulle komma så mycket folk till spelningen men att det 

hade blivit fullt i publiken. Hon tror själv att detta kan ha bidragit till den positiva 

upplevelsen av spelningen och det pekar det som Csikszentmihalyi (2003) säger också 

på.  

Som jag skrivit tidigare så går lust och flow in i varandra väldigt mycket i intervjuerna 

med informanterna. Informanterna verkar ha olika förståelse av vad ordet flow betyder, 

det finns ingen enhetlig definition som alla är överens om och detta gör det lite svårt för 

mig att tolka det som informanterna uttrycker. Men jag kan utmärka en lite starkare 

beskrivelse av begreppet flow än lustfyllt och detta kanske har med den optimala 

upplevelsen att göra. Att flow uppnås mer sällan och att lustfyllt inte är lika starkt och 

att man kan känna det även om upplevelsen inte är optimal. Det kanske inte är lika svårt 

att känna lust som flow.   

6.2. Bidragande faktorer till en lustfylld upplevelse  

6.2.1. Publiken 

Publiken är enligt mitt resultat en stor avgörande faktor, Pia säger att sångare är 

budbärare och att undertiteln till hennes arbete borde vara kommunikation. Det får mig 

att tänka på Rapsoden i forntidens Grekland som vandrade runt och sjöng och läste upp 

dikter, förde fram ett budskap och kommunicerade med sin publik. Rasmus beskriver 

hur viktigt det för honom är att få dela med sig av sin musik till publiken. Att han för att 

kunna nå känslan av flow behöver känna att hans budskap förs fram. Även här pratar 

Rasmus om budskapet och kommunikationen med publiken. Detta ihop med bandet, 

han uttrycker att han utan dem inte kan känna flow. Rapsoden fanns enligt Platon och 
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Sokrates till för att verket som skulle framföras skulle gå genom rapsoden och sedan nå 

fram till publiken. Det låter för mig likt det som Rasmus pratar om i förhållande till sin 

egen musik eftersom det viktigaste för honom är att få fram med budskapet i musiken.  

Rasmus vet inte om han kan uppnå flow utan de andra bandmedlemmarna och det 

kanske handlar om trygghet? Informanterna pratar överlag om att de vill känna sig 

trygga med de som de spelar med, med musikens innehåll och med en hel del andra 

saker. Lisa säger att hon tänker mycket på ljus och ljud och att det får henne att känna 

sig trygg när hon tänkt på helhetskänslan. Maria, Pia och Anders uttrycker liknande 

saker. Maria säger att hon måste känna sig bekväm och trygg i låten. Jag tolkar detta 

som att de känner sig trygga när de har allt under kontroll. Och då kan de släppa allt 

eftersom de redan har kontrollen. Nummer sex av Csikszentmihalyis (2003) 

njutningkomponenter är att njutbara handlingar ger en känsla av kontroll över våra 

handlingar. Det kanske är då informanterna kan uppnå flow.    

Publiken spelar alltså en stor roll för mina informanter och om jag kopplar det till 

Csikszentmihalyis (2003) njutningskomponenter 3 & 4. Som säger att uppgiften ska ha 

klara mål och ge omedelbar feedback så får jag ett ganska tydligt svar på varför de är 

bidragande faktorer till en lustfylld upplevelse, de kan alltså både ge och ta lust. Man 

måste alltså för att uppleva lust på scen få någon sorts återkoppling, detta blir oftast 

genom publikens respons. Gabrielsson (2008) menar att artisten stärks som musiker om 

publiken är positiv och att det ofta även stärker den egna identiteten. Därför är publiken 

viktig. Informanterna berättar att det finns olika typer av publik och att de inte alltid får 

respons. Detta har nog med att de uppträder på olika scener att göra. Maria sjunger 

oftast i kyrkan medan Lisa och Rasmus ofta står på rockscener. Pia och Anders står 

oftast på stora teaterscener och det skapar olika förutsättningar med dessa olika scener. 

Publiken ger olika sorters respons om de står på en klubb och tittar på en konsert eller 

sitter i en kyrka på till exempel en begravning. Jag skriver mer om detta i nästa rubrik 

6.2.2. (Professionalism). Maria säger att hon inte tolkar publiken längre och detta tänker 

jag hör ihop med att vara pedagog eftersom eleverna är pedagogens publik, jag kommer 

att skriva mer om detta i 6.4 (En pedagogisk återkoppling). 

6.2.2. Professionalism 

Det finns många faktorer som kan påverka lusten men något som mina informanter har 

pratat om är att de har lärt sig att vända vissa av de ”dåliga sakerna” till något bra. Som 
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jag skrev i 6.2.1. (Publiken) så behöver man någon sorts återkoppling för att uppleva 

lust på scen. Jag har tidigare skrivit om Anders exempel på onsdags- och lördagspublik 

då de beter sig på olika sätt och Maria uttrycker att hon har slutat analysera publiken 

eftersom hon ändå inte vet vad de känner. Och detta gör att de på något sätt plockat bort 

några av faktorerna som eventuellt hindrar dem från att känna lust. Att vara 

professionell behöver självklart inte alltid sluta lustfyllt. Ett exempel på professionalism 

som inte slutade lustfyllt var Lisas berättelse om när hennes discopunkband helt 

plötsligt skulle vara mingelmusik på ett hotell medan folk satt och åt samtidigt. De var 

helt enkelt på fel plats vid fel tillfälle och de kunde inte ha gjort någonting för att vända 

situationen till lustfylld. I den situationen var hon och hennes band professionella men 

de kunde inte för den sakens skulle påverka situationen och sina känslor kring den.   

Informanterna svarade överlag nej på frågan om de kunde vända en olustig situation till 

en lustfylld. Pia var den enda som svarade ja på den frågan och det kan ju också bero på 

att hon är äldst och har längst erfarenhet av yrket och på så sätt har lärt sig att vända på 

olustiga situationer. Det kanske också är så att vissa har lättare för att kontrollera sina 

känslor än andra. Jag tänker till exempel på exemplet med Maria João Pires som 

Damasio (2002) skrev om som kunde det. Pia pratar om att omvandla negativa känslor 

som till exempel nervositet till något som känns bra för en själv. I förhållande till 

musikaliskt innehåll som även det hade stor betydelse för alla informanter säger hon 

även att hon ifall hon inte gillar en låt eller text måste hitta ett sätt att göra den till något 

som hon tycker om. Att kunna vända på en text så att den passar en själv och att vara 

professionell handlar också om det som Csikszentmihalyi säger om att uppnå något. 

Man kanske kan vända situationen till något lustfyllt just för att man lyckats vända på 

det och göra något till sitt eget. Men det krävs tid och energi för att lära sig att tycka om 

något som man från början inte tyckte om genom att göra det till sitt.  

6.3. Hur förberedelser och övning bidrar 

I resultatdelen beskriver informanterna hur viktigt det är att känna sig förberedd. Vissa 

uttrycker ett större behov av det än andra men alla pratar om det. Csikszentmihalyi 

säger att man i ett flow får en känsla av att inte vara rädd för att förlora kontrollen. 

Alltså behöver man som sångare känna sig förberedd på det man ska göra för att inte 

oroa sig över att förlora kontrollen. Både Maria och Pia säger att de blir nervösa om de 

inte känner sig förberedda. Sedan krävs det olika saker för olika personer för att de ska 
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känna sig förberedda, den ena kanske behöver öva mer än den andra för att få känslan 

av förberedelse.  

6.4. En pedagogisk återkoppling 

Performance är något som är viktigt för all sorts undervisning. Det är för mig en stor del 

av att vara lärare eftersom man som lärare måste vara föreberedd och 

lektionsplaneringen ska vara väl genomtänkt. Man vill fånga sina elever och det är 

enligt mig jämförbart med den typen av performance som Lisa pratar om. Hon säger att 

hon lägger mycket av sina förberedelser på helhetsintrycket och på att repetera. För mig 

så är det samma sak i min pedagogiska roll, jag tänker att det ska vara en 

helhetsupplevelse med en röd tråd. Med smidiga övergångar från en övning till en 

annan. För läraren kan till exempel helhetsintrycket vara den upplevelse som eleverna 

får av lektionen och repetitionen kan vara förberedelserna som läraren lägger tid på 

inför lektionen. Sundin (2003) skriver till exempel att det finns en naturlig förbindelse 

mellan estetik och pedagogik men att vissa pedagoger tror att begreppet estetik är 

exklusivt och därför inte relevant för pedagoger.  

6.4.1. Eleverna som upplevande musiker 

När jag läser Lisas beskrivning av en konsert ”Vi var taggade, hade nytt material och 

publiken blev som i extas. Jag minns att jag hoppade upp på någon slags pelare och 

rappade och alla liksom vrålade” så tänker jag att detta är ett sätt att vara helt inne i 

musiken på. Ett annat sätt skulle kunna vara att sitta och njuta till ett klassiskt stycke 

eller att lära sig tre ackord på gitarren. Men jag tror att detta i att vara här och nu, inne i 

musiken är viktigt att tänka på som musiklärare. Att eleverna får musicera och vara 

musiker. Och detta tar sig i uttryck på olika sätt för olika personer. När jag tänker på 

mina framtida elever så är inte mitt mål att alla ska känna som Lisa på mina lektioner 

men att de ska få en bra upplevelse av musik så som hon får och att de ska må bra av det 

och få utvecklas och uppnå mål därifrån de är. Csikszentmihalyi (2003) skriver att 

njutbara aktiviteter är något som vi skapar och får kämpa för att uppnå och som 

pedagog vill jag att de ska hitta lusten i det som de gör med musiken. Jag tänker på 

exemplet som Csikszentmihalyi (2003) gav om Lorin Hollander som njöt mycket av att 

spela piano när han vara ensam men kunde inte göra det inför sin lärare eller inför andra 

eftersom han hade för mycket press på sig. Csikszentmihalyi (2003) skriver att ett 
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problem med att utöva musik är att det ofta läggs för mycket vikt vid hur man ska spela 

och inte hur man upplever det man spelar. Å andra sidan kanske man inte som musiker 

vill ”förlora sig i extas” på scen framför en publik, men jag tror att det Csikszentmihalyi 

(2003) menar är att fokuserar för mycket på resultatet istället för att fokusera på själva 

upplevelsen. Genom detta går vi nog miste om många lustfyllda stunder. Jag tror att vi 

som pedagoger ska vara noga med att med att koppla ihop musiken och pedagogiken, 

som Sundin (2003) säger och inte skilja så mycket på det. Han skriver till exempel att 

pedagogen ibland riktar in sig för mycket på resultatet och då glömmer bort upplevelsen 

för eleven och det är ett extremt exempel men jag tror att det är viktigt att påminna sig 

om som pedagog eftersom skolan är väldigt resultatinriktad och man nog lätt att falla in 

i ett resultatfokus. Jag menar inte att man som pedagog inte ska kunna ge kritik eller 

sträva efter bättre resultat, man vill ju att ens elever ska bli bättre och att de ska lära sig. 

Och de måste självklart nå upp till vissa krav enligt läroplanen när det rör sig om en 

vanlig skola. I litteraturöversikten skrev jag om Lillemyrs syn på lek och estetisk 

verksamhet som upplevelse och att fokus ibland ligger för mycket på att lära sig och 

inte på att uppleva. Han menade även att man lär sig samt stärker sig själv genom att 

uppleva. Jag vill visa på ett exempel där det enligt min mening har varit för mycket 

fokus på prestation och resultat istället för upplevelse. Jag har hört flera vuxna 

människor som sagt att de inte kan sjunga och som därför aldrig gör det. Jag har frågat 

några av dem varför de tycker att de inte kan sjunga och hur de vet att de inte kan sjunga 

om de aldrig sjunger? Svaret jag har fått är att de många gånger vid ung ålder har fått 

höra att de sjunger dåligt från en musiklärare eller från någon annan vuxen person och 

att de sedan dess varit tysta. Detta är enligt min personliga åsikt ett exempel på när de 

inte har fått chansen att få lära sig utforska och uppleva sången och musiken på grund 

av resultatinriktning. Det har tagit hårt på dem och jag tror att det har att göra med att 

rösten är personlig, den är ju en del av ens kropp. Lillestam (2009) säger att 

instrumentet kan bli som en förlängning av en själv och rösten är ju verkligen ens egen. 

Damasio (2002) säger att upplevelser har långvariga effekter i medvetandet och detta 

kan ju också vara en förklaring till varför kritik som lagts fram klumpigt till exempel 

kan få så stora konsekvenser som att någon slutar sjunga. Är det däremot positiva 

upplevelser så kanske det lyckas stärka en elevs person. Som Sundin (2003) säger kan 

man även få en ”upplevelse av en ny verklighet” genom en positiv musikalisk 

upplevelse. Csikszentmihalyi (2003) menar även han att man genom att lära sig skapa 

harmoniska ljud kan stärka självet. Maslow menade enligt Gabrielsson att man med 
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musik, rytm och dans kunde upptäcka den egna identiteten och att dessa därför bör ingå 

i all undervisning. Så det är kanske inte resultatet av det som eleverna spelar eller visar 

upp som är det allra viktigaste utan det viktiga kanske är vad de själva får för känsla av 

att spela eller framföra det och även hur de har upplevt att lära sig det. Lillemyr säger 

till exempel att en positiv självupplevelse skapar engagemang och leder till prestation. 

Så då kan man säga att man får resultatet på köpet.  

6.4.2. Musikens budbärare 

I litteraturöversikten skrev jag om rapsoden som var en budbärare och som skulle föra 

fram dikter eller sånger till publiken på samma sätt som mina informanter säger att de 

gör idag. Och detta gäller även lärare. Som pedagog måste man nå fram till eleverna och 

fånga deras intresse för att de ska lära sig. Pia säger att publiken inte alltid behöver 

känna som hon gör men att det viktiga är att hon har förmedlat en känsla. Jag tänker att 

det är samma sak som pedagog. Att man kanske har visat sina elever något nytt och gett 

dem en ny tanke, erfarenhet eller upplevelse. Att de har fått upp ögonen för något de 

inte sett eller hört innan och att de har fått prova på något de inte gjort tidigare och att 

de genom detta utmanat sig själva. Att de fått lära sig något nytt för sig själva eller om 

sig själva eller klassen och upplevt något själva eller tillsammans med andra.  

Som det står i resultatdelen så berättar Maria att hon ofta ser sur ut när hon sitter i 

publiken på en konsert och att hon därför slutat reflektera kring publikens reaktioner. 

Jag tror att detta är viktigt att tänka på även som lärare. Man vet inte alltid vad eleverna 

upplever eller känner. Om vi tar Anders exempel på onsdags- och lördagskonserter så är 

det samma sak. Han vet att de beter sig på olika sätt men det betyder inte att de inte 

tycker att det är olika bra. Det betyder bara att de går in med olika förutsättningar 

eftersom den ena är mitt i veckan och den andra är på helgen.  

6.4.3. Utmana individen och gruppen i lagom utsträckning  

Anders beskriver en auditionsituation och menar att det är då han blir som mest nervös. 

Han säger att han är utsatt och att det blir en negativ nervositet kring det hela för att det 

är så viktigt för honom att göra bra ifrån sig. Han säger att de sitter och bedömer honom 

och att man inte får någon feedback efteråt och att det är jobbigt. När Csikszentmihalyi 

(2003) beskriver de åtta njutningskomponenterna är nummer tre och fyra dessa: 

Uppgiften har oftast klara mål och ger omedelbar feedback. Detta kan vara en 
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anledning till att det i auditionsammanhang blir så jobbigt för Anders. Han beskriver att 

han som mest får en liten applåd utan engagemang. Jag tror att det finns många liknande 

situationer som elever kan hamna i. Om det är så en elev känner inför en konsert till 

exempel så resulterar det i att det inte blir en särkilt lustfylld och positiv upplevelse. Det 

är något att tänka på och som lärare hitta strategier för. Jag tror på att bekräfta sina 

elever och försöka förstå vad de vill och vad de behöver, detta tror jag dels att man kan 

göra genom att prata med dem på lektionerna och även genom att låta dem komma med 

förslag på saker som de skulle vilja göra. Överlag tror jag att man hela tiden får 

påminna sig om att lyssna på vad de har att säga, både på de olika individerna och på 

gruppen. De kanske kan skriva lappar med åsikter de har kring undervisningen om det 

är något de upplever om jobbigt eller extra kul eftersom det kan vara jobbigt att säga det 

inför de andra i klassen. Det finns en avvägning mellan det jag skev tidigare; att visa 

sina elever något nytt och öppna upp deras ögon men inte pressa dem för hårt. För om 

de inte lär sig något nytt så kommer det antagligen inte kännas lustfyllt för dem på 

musiklektionerna eftersom Csikszentmihalyi (2003) säger att man måste uppnå något 

för att känna njutning och flow. Pressar jag mina elever för hårt så får det en negativ 

effekt. Eleverna måste ha möjlighet att kunna uppnå målen. Är det för svårt så blir det 

inte lustfyllt. Anders sa att han kunde slappna av mer i musikalsammanhang än i 

solistiska eftersom det då rörde sig om en större grupp. Detta kan man också tänka på i 

musikundervisningen. Att inte peka ut sina elever och sätta dem i obekväma situationer 

där de ska prestera helt själva framför andra utan kanske jobba mer med gruppen och 

känna av vem som vill göra solistiska grejer.  

Informanterna lade tung vikt vid att bandmedlemmar eller andra som de spelade ihop 

med var oerhört viktiga för hur deras upplevelse på scen skulle bli. Detta oavsett om det 

var bandmedlemmar, någon som skulle kompa dem på en konsert eller om det var en 

hel ensemble. Pia sa att hon tycker att det är fantastiskt eftersom vi idag är så inriktade 

på oss själva och hur man kan göra saker bäst för sig själv och inte för gruppen. I detta 

tycker jag att man kan dra en parallell till skolans värld. Jag tror att det är viktigt att lära 

sig att jobba som grupp och att tänka på andra än sig själv. Vi lever i en tid då man 

fokuserar mer på individen och på hur man själv ska lyckas, detta syns mer och mer i 

skolan. Där tror jag att musik kan ha en viktig roll eftersom det är svårt att skapa musik 

själv. Visst kan man göra egna solokonserter men oftast så är man beroende av andra. 

Jag tycker att det är viktigt att lära sig detta i skolan. Lisa sa att det var viktigt att man 
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kommunicerade på scen och detta är ju något som man bara kan bli bättre på genom 

övning.  

6.4.4. Rösten som en förlängning av sig själv  

Som jag skrev i litteraturöversikten så säger Csikszentmihalyi (2003) att det stärker 

självförtroendet och självkänslan att spela musik och Lilliestam (2009) skriver att det 

förhållande man har till sitt instrument kan vara väldigt personligt och att det ibland kan 

bli en förlängning av ens egen person (Lilliestam, 2009). Jag tänker då på en sak som 

Maria säger om sin sång ”… att få sjunga och få lov att använda sin röst… Allt jag är på 

något sätt kommer ju ut i sången tänker jag” (Maria). Där gör hon en koppling mellan 

sig själv och sin röst och att de är ett och samma. Att allt det hon är kommer ut i sången 

och visas. Hon pratar även om att få sjunga av sig och att det ofta får henne att må 

mycket bättre. Det är något att tänka på när man undervisar eftersom det man gör i 

musiken blir så personligt. Kanske är det särskilt mycket så med sången eftersom det är 

ens egen röst. Därför tror jag att man ska vara försiktig när man ger kritik till sina 

elever. De behöver det för att kunna bli bättre men jag tror att man måste lära sig att 

framföra kritik på ett konstruktivt sätt. Och detta tror jag är olika med alla elever. Man 

får också tänka på att vissa är känsligare än andra.  

6.5. Fortsatt forskning 

Lust i skolan, jag hade tyckt att det vore intressant att se hur man skulle kunna plocka in 

lite av de här tankarna kring lust och flow i skolan och under lektionerna. Kanske 

genom att undersöka hur det ser ut idag, hur det är med resultatinriktning och hur 

mycket man fokuserar på det som barnen upplever? Det hade varit intressant att 

undersöka upplevelser och lust genom att utöva, lyssna på och genom att observera 

olika sorters musik. Både i klassrummet och utanför, till exempel genom att gå på 

konsert tillsammans, lärare och elever. Jag hade även funnit det intressant att titta lite på 

hur det påverkar barns lust till musik och till undervisningen i skolan att jobba i grupp 

och att jobba individuellt. Olika skolor har olika mycket fokus på det och kanske hade 

man kunnat jämföra några skolor som är inriktade på individuell undervisning med 

några som jobbar mer i grupp och se om det har olika inverkan på barnen och 

ungdomarna. 
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Man hade även kunnat göra en liknande undersökning som denna där man ser det från 

både sångarens/musikerns perspektiv men även från publikens synvinkel för att se om 

publiken märker någon skillnad på om personen på scen känner lust och gillar det som 

den gör eller inte. Informanterna beskriver att de inte tror att publiken märker någon 

skillnad på hur de känner sig inuti så det hade varit väldigt intressant att titta på.   

En annan intressant sak är att det verkar vara så svårt att uttrycka vad man upplever och 

känner inom musik. Det hade varit intressant att förstå vad detta beror på. Är musik 

någon magisk svårbeskrivbar sak eller är det så att vi inte utvecklat ett språk med termer 

för att beskriva våra känslor inom det? Kanske är det så att språket inte räcker till.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Instruktioner till berättelsen 

Nedan har jag skrivit min huvudfråga/ uppgift i fetstil. Efter det följer några 

underfrågor. Svara på huvudfrågan samt underfrågorna i form av en löpande text. 

Frågorna står i punktform men jag vill att du ska läsa igenom frågorna och sedan skriva 

ihop det till en berättelse/ historia där du beskriver en lustfylld upplevelse som du haft 

på scen och försöker få med svaren på frågorna. Försök få in under vilka 

omständigheter det var, hur du kände dig, hur rummet såg ut, vilken sorts scen du stod 

på, varför du stod där och så vidare.  

Texten/ berättelsen kan vara allt från ett halvt A4 till 3 A4. Du väljer helt själv.  

Beskriv en lustfylld upplevelse som du som sångerska/ sångare haft på scen. 

Beskriv känslan som du hade på scen och förklara sammanhang, lokal samt andra 

omständigheter som kan beskriva situationen.  

Vad gjorde du innan du klev upp på scen? Hur förberedde du dig?  

Påverkade publiken på något sätt denna specifika upplevelse? 

Om du spelade ihop med ett band/ ensemble/ orkester, påverkade de dig? I så fall hur? 

Vad var det för musikaliskt innehåll i denna lustfyllda upplevelse? 

Kommer du ihåg om du hade några speciella förväntningar inför detta tillfälle? 

Vad var, enligt dig, de bidragande faktorerna till denna lustfyllda upplevelse? 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 - intervjufrågor 

1. Berätta om när du upplever lust att gå ut på scen eller när du upplever olust. 

2. Hur skulle du beskriva känslan av ett lustfyllt/ fulländat scenframträdande? 

3. Hur skulle du beskriva känslan av olust på scen? När vill du inte stå där? 

4. Vad tror du påverkar om ett framträdande känns lustfyllt eller inte?  

5. Påverkar ditt sätt att öva/ förbereda inför framträdandet din upplevelse på scen? 

På vilket sätt?  

6. Kan du framkalla känslan av lust på scen, hur i så fall? 

7. Upplever du ibland/ ofta en känsla av total närvaro, så kallad” flow” på scen? 

När i så fall, kan du beskriva känslan? 

8. Kan du framkalla ett tillstånd av flow? 

9. Påverkar nervositet din känsla av lust på scen? Är detta positivt eller negativt? 

10. Brukar du peppa upp dig själv innan du går ut på scen, Hur?  

11. Har du några andra rutiner? Vilka? 

12. Hur tycker du att publiken påverkar din lust som sångerska/ sångare 

13. Hur påverkar det musikaliska innehållet din lust? 

14. Hur påverkar ensemble/ band/ orkester/andra sångare upplevelsen på scen? 

 


