
 
 

Sammanfattning 
 
Titel: Naturlig kommunikation: en studie av fenomenet scennärvaro. 
 
English title: Natural communication: a study of the phenomenon stage presence. 
 
I denna uppsats undersöks företeelsen scennärvaro och vad detta fenomen betyder för 
publiken likaväl som för musikern, samt om detta kan övas upp. Metoden som under-
sökningen skedde genom är en gruppintervju med deltagare som har olika erfarenhet av 
ämnet, där frågorna till intervjun är förankrade i diverse litterära källor. Författaren hade 
sedan innan denna text en stark uppfattning om vad scennärvaro är och hur denna upp-
levs, samt vad som krävs för att öva upp en god scenisk närvaro. Tack vare att intervjun 
var utformad så att deltagarna fick diskutera fritt utan allt för stor ledning från författa-
ren så tog intervjun en del oväntade riktningar, på både gott och ont. God scennärvaro 
hos en musiker anses vara emotionellt engagemang, att vara medveten om musiken och 
att vara ”i stunden” för att på så sätt kunna kommunicera med publiken. Finkänslig im-
provisation inom den tryckta musikens ramar kan vara en bra metod och ett bra förhåll-
ningssätt för att skapa en så personlig, talande och självklar scennärvaro som möjligt.  
 
Sökord: scennärvaro, scenisk närvaro, kommunikation, improvisation, Åke Lundeberg, 
Kjell Fagéus, Stephen Nachmanovitch,   
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1. Inledning 
 
Allting var enkelt och självklart, det hade varit en fantastisk konsert! Vi musiker och publi-
ken hade rört oss i en gemensam värld och glömt tid och rum de två timmarna konserten 
varade. Vilken lycka – låt oss försöka återskapa detta varje gång vi har en konsert! 1 

 
Alla som spelar ett instrument och regelbundet gör konserter har någon gång varit med 
om konserter när allting flöt på, man behövde inte anstränga sig eller oroa sig, och man 
kände sig fokuserad och i nuet. Likadant har nog alla varit med om de där konserterna 
där man gått av scenen och varit missnöjd med sin insats, det där svåra partiet satt inte 
som det skulle, man spelade håglöst och med splittrad koncentration och konserten som 
helhet fortlöpte med känslan av att man hade en klump i magen. 
 
Likadant har nog alla som relativt regelbundet går och lyssnar på konserter varit med 
om konserter där musikerna fullkomligt glöder och skoningslöst påkallar all uppmärk-
samhet, där varje musikalisk fras tycks bära en mening redo att tas emot, eller bara är så 
svängigt och medryckande att man inte kan låta bli att lyssna. Å andra sidan har man 
kanske också varit på konserter där musikernas blotta närvaro och utstrålning ger dig 
som åhörare en nervositet och klump i magen tillsammans med den stilla tanken ”hur 
ska detta gå?”. Du känner säkert igen några av dessa drag: händer som aldrig tycks vara 
stilla eller är alldeles för stilla, flackande blick, nervöst tal och pillande på noter och 
instrument, och allt detta påverkar ju lyssnarens uppfattning även innan musikern tagit 
en enda ton. 
 
Både i egenskap av musiker och åhörare har jag och många av mina studiekamrater 
varit med om dessa upplevelser, vilket varit bra material för diskussion över lunchlå-
dorna. Exakt varför vissa musiker lyckas tala till sin publik och andra inte lyckas, kom-
munikationen mellan publik och musiker, har också varit frekvent diskuterat i dessa 
sammanhang, vilket lett till att jag har min egen åsikt om varför en del har bra kommu-
nikation och jag har dessutom min egen erfarenhet om vad som verkar ha fungerat för 
mig. 
 

Här handlar det inte om att vinna över någon annan utom möjligtvis vid en audition. Men 
även i det sammanhanget handlar det i första hand om att vinna över sig själv, i bemärkel-
sen att kunna musicera på sin egen högsta nivå. 2 

 
1.1 Bakgrund 
 
Hur kommer det sig att jag intresserade mig för scennärvaro? Jag är ju slagverkare. Som 
slagverkare i orkestersammanhang sitter man oftast längst bak och har några slag på en 
triangel eller trumma här och där, och sedan sitter man och väntar och räknar pauser. 
Ibland kan man tycka att det inte spelar så stor roll vad de där filurerna längst bak hittar 
på när de inte spelar. Detta kan ju ses i orkestrar med lite yngre musiker, och jag har 
själv flera gånger under min skolning hört hur dirigenten uppmanat musikerna som inte 
spelar att de måste vara med i musiken mentalt hela tiden ändå, för att man inte ska få 
den där loja och slappa stämningen på scenen. 
 

                                                
1 Fagéus, Kjell: Musikaliskt flöde, s 15 
2 Fagéus, Kjell: Musikaliskt flöde, s 17 
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Mitt intresse i ämnet scenisk närvaro har helt klart börjat under min tid på Musikhögs-
kolan i Örebro, där också mitt intresse, min skolning och min erfarenhet av kammarmu-
sik började. Troligtvis hör detta ihop då jag plötsligt inte längre befinner mig längst bak 
i en stor ansamling av människor och instrument, utan i högsta grad framme i ramplju-
set med publiken så nära inpå att det känns som att man kan röra vid dem. Mina klass-
kamrater och de diskussioner som vi har haft har varit av stor vikt också, liksom de ge-
mensamma kammarmusiklektioner vi har haft med en lärare som har ett högst intensivt 
arbetssätt gällande musikaliskt uttryck och känsla för detaljer. Vi har även haft åter-
kommande litteraturseminarier kring musikfilosofiska texter som har bearbetats även i 
efterhand, men också bra och dåliga konsertupplevelser som även de har luftats när vi 
haft övningspauser. Allt detta har ju dock skett i olika sammanhang och med olika ut-
gångspunkter och fokus, så det är först nu när jag tänker efter för att sammanställa in-
formationen jag har som jag inser hur mycket allt detta hänger ihop och hur det har på-
verkat mig som musiker och min syn på musik.  
 
Det som till slut blev anledningen till att jag bestämde mig för att skriva om scenisk 
närvaro i denna uppsats var just en konsert på skolan som innehöll varsin ände av äm-
nets spektrum. Det blev en väldigt påtaglig skillnad mellan extremerna vilket gjorde 
mig intresserad och nyfiken på ämnet. 
     Konserten i fråga var en solistkonsert på ett visst instrument. Den generella upple-
velsen var att det var en bra konsert, inte den bästa, med några inslag av framföranden 
där det kändes som om musikern mest stod och försökte ta sig igenom stycket utan nå-
gon direkt energi eller vilja, och som en konsekvens av detta blev det ganska ointressant 
att lyssna på. Sedan kommer den sista musikern ut och redan från när hen äntrar scenen 
påkallar denna person all uppmärksamhet med sin blotta närvaro på scenen. När musi-
kern börjar spela är det total tystnad och koncentration från publikens sida så att man 
skulle kunna höra en knappnål falla och en hostning skulle bryta tystnaden som en åsk-
knall. Skillnaden mellan lägsta och högsta nivå av scennärvaro var enorm, från en mu-
siker som nästan står i en bubbla och spelar och inte upplevs nå längre än en dryg meter 
ifrån sig till en musiker som fullkomligt äger scenen och lyssnarens uppmärksamhet 
från första sekund. Det var en makalöst bra avslutning på en annars medioker konsert, 
och jag hade i princip bestämt mig för vad jag skulle skriva min uppsats om när jag gick 
ut från konsertsalen. Dock hamnade jag på fel spår från början då jag hakade upp mig 
på de visuella ljuseffekter och rekvisita som den siste musikern använde sig av, vilket 
fick mig att från början inrikta mig på just den visuella aspekten av framförandet. Det 
tog en del diskussion med studiekamrater och min huvudlärare i slagverk samt en hel 
del eget funderande innan jag insåg att den visuella biten av detta framförande bara var 
en liten del av den stora bilden, vilket då fick mig att styra om min kurs mot den jag för 
nuvarande håller mig på. 
 
Denna konsertupplevelse och de diskussioner om diverse musikfilosofiska ämnen vi har 
haft inom klassen, tillsammans med det faktum att jag bestämt mig för att skriva om 
ämnet scennärvaro gjorde att jag började fundera för mig själv vad ordet scennärvaro 
betyder för mig, och att börja renodla och forma min personliga åsikt i ämnet.  
     Min personliga erfarenhet och vad som har hjälpt mig att vara närvarande i nuet när 
jag spelar på scenen är i stor grad baserat på självförtroende och en grundlig övning. 
Från mitt första läsår fram till slutet på detta tredje läsår har jag utvecklat ett mycket 
större självförtroende, mycket tack vare en ökad kompetens och känsla för musikaliska 
detaljer, och ett antal speltillfällen som inhyrd frilansare i professionella orkestrar där 
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jag fått prova mina vingar. I takt med att mitt självförtroende ökat har jag mer och mer 
kunnat slappna av inför konserter och istället lita på att den musik jag spelar är av hög 
kvalitet, publiken tycker att musiken håller hög kvalitet och att det är intressant att 
lyssna på, och jag kan därmed i en allt större utsträckning koncentrera mig på nuet och 
musiken jag spelar mer än vad som skulle kunna gå fel eller vad jag ska göra efter kon-
serten är slut. Detta kräver dock att jag är väldigt väl förberedd och därmed inte behöver 
oroa mig för att spela fel eller att inte kunna vissa partier. Ett väldigt bra exempel är min 
examenskonsert, där jag bestämde mig för vilka stycken jag ville spela redan under 
sommaren 2014 och sedan började jag öva på dessa stycken i september samma år, åtta 
månader innan konserten skulle vara.  
     Slagverkarna på denna skola har också en vana att ta in lite testpublik för att kunna 
göra genomspelningar med det adrenalinpåslag som man får vid ett konserttillfälle, vil-
ket också hjälper till i stor mån då man vid konsert redan har gjort sitt premiärframfö-
rande inför publik. Eftersom man då inte har ett lika stort adrenalinpåslag, en lika hög 
nervositet, kan man i mycket större utsträckning fokusera på det man spelar i stunden. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka företeelsen scennärvaro: vad innebär ordet i åhö-
rarens perspektiv och vad innebär det i musikerns perspektiv.  
     Är det något som går att träna/öva upp eller är det något som kommer naturligt med 
tid och självförtroende? 
     Är det scennärvaro som gör att vissa musiker ”talar” till sin publik medan andra inte 
lyckas med detta? 
     Är scennärvaro synonymt med kommunikation mellan utövare och publik samt mel-
lan utövaren och dennes egen musikaliska vision? 
 
1.3 Metod 
 
Meningen med ordet scennärvaro undersöks medelst en gruppintervju innehållandes 
informanter som är både utövande musiker/medstudenter samt informanter som själva 
inte spelar eller är aktiva musiker. Tanken är att släppa ordet och diskussionen relativt 
fri för att låta deltagarna själva följa upp nya tankespår och att själv inte styra diskuss-
ion i alltför stora drag. Författaren kommer agera moderator och intervjun spelas in. I 
denna text kommer intervjun att återges i sammanfattad form. 
 
2. Undersökning 
 
2.1 Informanterna 
 
Undersökningen består som tidigare nämnt av en gruppintervju. Till intervjun hade jag 
gjort ett urval och kallat fyra informanter från olika bakgrunder och med olika erfaren-
het av västerländsk konstmusik och scenisk närvaro. För att kunna få till en bra diskuss-
ion, trots skillnaden i erfarenhet, hade jag valt ut informanterna inte bara på grund av 
deras sceniska erfarenhet utan även på grund av att de är samtliga duktiga på att tala och 
framföra åsikter. På grund av schemaläggningsproblem uteblev dock en av informanter-
na, men jag bestämde mig för att genomföra intervjun ändå eftersom den informant som 
uteblev är en student på Musikhögskolan, och eftersom jag även hade kallat en annan 
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student från Musikhögskolan kände jag att jag ändå skulle få den spridning i erfarenhet 
som jag var ute efter. Det jag förlorade på den uteblivna studenten var genusblandning-
en (jag hade planerat att ha två manliga och två kvinnliga deltagare) och en erfaren in-
strumentalists synpunkter (mer om detta i avsnitt 3. Diskussion). 
 
De informanter som deltog är: 
     Informant nummer 1: Kvinnlig musikhögskolestudent, 28 år. Hon är en sångerska 
med stor erfarenhet inom opera och som solist i diverse olika sammanhang. Hon har 
stor erfarenhet i ämnet scennärvaro eftersom hon oftast befinner sig längst fram på sce-
nen och ska förmedla ett textligt budskap, liksom känslomässigt budskap, men även 
genom sin musikaliska utbildning och dess musikfilosofiska studier. Hon kommer hä-
danefter i texten benämnas MS (MusikStudenten). 
     Informant nummer 2: Kvinnlig student inom filmvetenskap, 22 år. Hon har en bak-
grund som cellist på kulturskola och har spelat ungdomsorkester men är inte aktiv för 
tillfället. Hon har även spelat som trubadur och singer/songwriter på exempelvis caféer 
och äldreboenden. Hon har erfarenhet av att stå på en scen, men har inte den musikfilo-
sofiska skolning eller djupa erfarenhet som MS har. Hon kommer hädanefter i texten 
benämnas FS (FilmStudenten).  
     Informant nummer 3: Manlig läkarstudent, 23 år. Han spelar gitarr på egen tid, men 
är inte aktiv framförare. Han har under sin grundskoleålder varit verksam i ungdomstea-
ter en kortare tid. Han har vänner som spelar mycket bl a i Akademiska Orkestern här 
på Örebro Universitet, och har genom dessa vänner en påtaglig vana som konsertbesö-
kare inom västerländsk konstmusik. Hans egen erfarenhet av scennärvaro kommer från 
hans kortare sejour i teaterns värld och i första hand som konsertbesökare. Han kommer 
hädanefter i texten benämnas som LS (LäkarStudenten). 
 
2.2 Frågorna 
 
Här tänker jag redogöra lite kring de frågor jag ställde till mina informanter, både de 
planerade och de spontana frågorna, och varför det blev dessa frågor som ställdes och 
vilken koppling de har till ämnet, samt vilken koppling de har till den litteratur jag an-
vänt mig av. 
 
"Vad är scennärvaro?" 
 
Denna fråga är väldigt generell men eftersom det enda deltagarna hade fått veta i förväg 
var just att intervjun skulle handla om scennärvaro så var syftet med denna fråga att få 
mina informanter att bli lite ”varma i kläderna” och att börja fundera fritt utan att jag 
kunnat styra intervjun och deltagarnas tankegångar åt något särskilt håll. På så sätt hop-
pades jag att kunna få deras ursprungliga tankar kring ämnet. 
 
"Ett ord som ofta återfinns i litteratur är kommunikation. Kommunikation hur? 
Hur tänker ni?" 
 
Denna fråga är baserad på ett avsnitt i en text av Jane W. Davidson3 där hon tar upp 
ämnet kommunikation, både kommunikationen mellan musiker i en ensemble men även 
kommunikationen mellan publik och musiker. Davidson skriver på sidan 224: 

                                                
3 Davidson, Jane W: The social in musical performance, avsnittet Effective communication. 
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Communication is a two-way process; performers are just as likely to pick up information 
from the audience as audiences are likely to pick up information from the performer. Not 
only do general behaviours like applause provide the performer with feedback about their 
performance, but moment-by-moment, smiles, frowns, laughs, coughs, etc. can all have an 
effect on the performer (Wilson 1994). 

 
Anledningen till denna fråga är att framträdanden där musikerna inte verkar ha någon 
scenisk närvaro upplevs som tråkiga och som att musikerna inte talar till publiken. Där-
för tyckte jag att det vore intressant att höra vad mina informanter tycker i ämnet, utan 
att styra deras tankar allt för mycket, därav att jag enbart frågar om kommunikation i 
generell mening. 
 
"Är närvaro fysiskt eller psykiskt? Kan man se eller känna en persons scennär-
varo? Vi börjar ur publikperspektiv." 
 
Denna fråga grundar sig i ett avsnitt i Åke Lundebergs bok Rampfeber4 samt egna erfa-
renheter från musikframföranden där denna ”scenfrånvaro” som Lundeberg skriver om 
har upplevts av mig som åhörare.  
     Lundeberg har ett exempel med en violinist som ska spela i ett svagt, högt och utsatt 
läge och är angelägen om att kontrollera sin stråke, men på grund av spänningar och 
negativa tankar i form av order att slappna av bara blir mer spänd och därmed tappar 
fokus på musiken då detta fokus nu flyttats till armen istället. All kontakt med publiken 
har gått förlorad och den musikaliska meningen och fraseringen likaså. Som åhörare 
upplever jag att detta märks i form av att man ser hur musikern är spänd och ansträngd i 
negativ bemärkelse och kanske att man ser hur musikern darrar eller fumlar med sitt 
instrument. Det kan även infinna sig en känsla av uteslutning, att musikern fastnar i sin 
egen musikaliska bubbla och att jag som åhörare inte tillåts in i denna bubbla, och där-
med har kontakten och kommunikationen gått förlorad. 
     Tanken med denna fråga var att få informanterna att börja fundera över hur fenome-
net scennärvaro upplevs främst. Min personliga åsikt är att ”scenfrånvaro” är en bland-
ning av att man känner en generell känsla att någonting inte står rätt till och att man inte 
bjuds in i musiken, men ibland kan man se på musikern att denne är nervös eller obe-
kväm och detta ger en känsla av oro hos mig som åhörare. Då anser jag också att scen-
närvaro borde kunna upplevas på ett liknande sätt, att man ser på musikern hur denna 
har en auktoritär och inbjudande aura och att man kan höra och se att musikern har 
någonting att säga med sin musik. 
 
”Är närvaro fysiskt eller psykiskt ur musikerns perspektiv? Hur känns det som 
musiker?” 
 
Denna fråga är en fortsättning på föregående fråga men med ett annat perspektiv, ef-
tersom Lundebergs text i första hand handlar om och riktar sig till musikern som läser 
texten. Lundeberg skriver exempelvis: ”när vi har full sinnesnärvaro upplever vi att vi 
är i vår kropp och ett med den”5, och just denna känsla av att vara ”i stunden” är något 
som många har upplevt vid bra konserter. Ester Årman skriver om hur hon upplever att 
när hon har god scennärvaro så ”helt plötsligt ’bara fungerar det’, jag är i ett ’flow’ där 

                                                
4 Lundeberg, Åke: Rampfeber, avsnittet Exempel på ”scenfrånvaro” sidorna 42-43. 
5 Lundeberg, Åke: Rampfeber, s. 30. 
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jag är helt befriad från dömande tankar”6. För att kontrastera och belysa detta kan scen-
frånvaro upplevas som att man blir oproportionerligt medveten om negativa saker som 
att man har svettiga händer, att fingrarna skakar eller att man känner sig torr i munnen. 
Därmed vore det intressant att höra hur deltagarna som regelbundet musicerar upplever 
sin egen närvaro, och vad den grundar sig i. 
 

Våra muskler utför exakt det som hjärnan befaller” (Lundeberg, s. 21) 
 
"Hur mycket betyder det visuella? Vi börjar med klädsel." 
 
Denna fråga är baserad på egna upplevelser likt de som Lundeberg tar upp kring ”scen-
frånvaro”, där man kan se på musikerns kroppsspråk och uppförande vilket sinnestill-
stånd denne befinner sig i. Är de stolta och rakryggade eller smyger de blygt in på sce-
nen? Likaså kan klädsel spela roll och tillsammans med uppförande färga publikens 
intryck av musikern och dennes förmåga. 
     Tanken var att ställa denna fråga i två delar, en om klädselns betydelse för publikens 
förväntningar och en om kroppshållningens betydelse, dock inser jag när jag lyssnar på 
intervjun i efterhand att den andra delen av frågan, delen om kroppshållning, aldrig blev 
ställd. 
 
”Kan man träna upp en scennärvaro? Hur? Vad är viktigast?” 
 
I boken Musikaliskt flöde av Kjell Fagéus finns denna fotnot på sidan 77: 
 

AMT (Artistisk Mental Träning) syftar till att brygga över till högsta steget i den s.k. Gor-
dons kunskapstrappa: Steg att erövra insikt, kunskap och kompetens. 1. Omedvetet inkom-
petent 2. Medvetet inkompetent 3. Medvetet kompetent 4. Omedvetet kompetent. 

 
Citatet ger för mig en ganska klar bild av att detta är ett område som går att träna upp, 
och Fagéus bok är en alldeles utmärkt startpunkt. Boken handlar om artistisk mental 
träning, en vidareutveckling av den mentala träning som lärs ut till elitidrottare, och 
denna träning syftar till att ge verktygen för att stärka självtroendet hos läsaren, oavsett 
vilken musikalisk roll denna befinner sig i. Detta tillsammans med min egen erfarenhet 
av hur min scennärvaro blivit bättre i takt med att mitt självförtroende stärkts gör att jag 
har en stark tro att scennärvaro kan aktivt tränas upp och förbättras. Jag tyckte dock att 
det vore intressant att fråga mina informanter denna fråga utan att de förberetts med 
denna åsikt. 
 
"Spelar det någon roll hur väl man kan stycket?" 
 

Den enda oumbärliga förutsättning (för att publiken ska förstå ett föredrag) är att före-
dragshållaren själv vet vad han säger, att han förstår meningen i det han säger. Det låter 
som en självklarhet, men det är det ingalunda för musikern. Bara när det sagda överens-
stämmer med den egna förståelsen kan det få den rätta klangen; bara när det som sjungs 
och spelas överensstämmer med egna känslor kan det uppnå den rätta formen som leder till 
andras förståelse av det. 7 

 

                                                
6 Årman, Ester: Scennärvaro, s. 4 
7 Bastian, Peter: In i musiken, citat från dirigenten Wilhelm Fürtwängler, s. 115 
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Detta citat tycker jag väldigt väl speglar min egen uppfattning och erfarenhet kring vad 
som krävs för att ha en god scennärvaro och lyckas kommunicera med sin publik. Jag 
upplever själv att när jag kan min musik extremt väl så kan jag släppa den tekniska 
aspekten av musiken och enbart fokusera på musikens karaktär och emotionella aspekt.  
Eftersom jag har min egen övertygelse kring denna fråga tyckte jag det vore intressant 
att höra vad mina informanter svarade. 
 
"Jag tänker läsa upp en sammanfattad åsikt från boken Rampfeber av Åke Lun-
deberg, där han skriver om total scennärvaro. ”Det inre örat leder hela tiden och 
kopplar till sig K och V”, känsla och visuellt seende. Att man hör musiken i sitt 
inre öra och mer eller mindre citerar den rakt ut, du stänger av allting och det här 
når du bara om du kan stycket så bra att du kan släppa det. Det är för den här 
författaren total scennärvaro. Tankar?” 
 
Denna fråga var från början inte planerad, utan formulerades under intervjuns gång som 
en slags reaktion på deltagarnas svar (se mer detaljerat i avsnitt 2.3 Intervjun). 
Denna frågas kärna är en sammanslagen tolkning av Lundeberg skrivande kring scen-
närvaro och sinnesnärvaro. Den första stora ingrediensen är kapitlet ”Hur man gör”8, 
där Lundeberg beskriver hur ångest, rädsla för framtiden och negativa tankar och sinne-
bilder påverkar oss som musiker. Hans lösning är att sysselsätta kroppens relevanta sin-
nen (syn känsel och hörsel), han kallar det att ha en sinnesnärvaro, vilket inte lämnar 
rum för dessa negativa tankar.  
 

Alltid något vettigt i huvudet, medvetande djupt i kroppen och en visuell projektion ut i 
rummet 9 

 
Lundeberg skriver också om hur ”medvetandet reagerar långsammare än det omed-
vetna” (s. 31) och att ”medvetna reaktioner är alltför långsamma när det gäller att musi-
cera”. Detta tolkar jag som att det betyder att man behöver uppnå omedvetenhet för att 
kunna musicera helt fritt, där musiken flödar oansträngt, vilket då endast går att uppnå 
genom gedigen övning. Det stämmer också väl överens med de olika stegen i Gordons 
kunskapstrappa som innehåller varierande grad av medvetenhet. (Fagéus, s 77). 
     Vidare skriver Lundeberg om kopplingen mellan det inre örat och det kinestetiska 
och visuella sinnet, känsla och syn, och hur man genom god sinnesnärvaro fyller dessa 
kanaler med information som man själv styr för att inte låta negativa tankar få utrymme 
att gro. Men eftersom det är det inre örat, musikerns föreställning och vision kring mu-
siken, som är det styrande elementet är min tolkning att man för att kunna reagera 
omedvetet på vad du hör i ditt inre öra måste du vara väldigt väl förberedd. 
 
2.3 Intervjun 
 
"Vi börjar med den stora frågan. Vad är scennärvaro?" 
 
LS börjar diskussionen efter en kortare samling av tankarna med att berätta att för ho-
nom är scennärvaro förmågan att kunna fånga sin publik. Olika [typer av] publik kräver 
olika [typer av] scennärvaro, men har man lyckats fånga publikens uppmärksamhet så 
har man god scennärvaro. 
                                                
8 Lundeberg, Åke: Rampfeber, s. 29 - 31 
9 Lundeberg, Åke: Rampfeber, s. 30 
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FS anser att det hela handlar om samarbete och lyhördhet gentemot sina medmusiker i 
den ensemble man spelar i. 
MS fortsätter med att det handlar om att kunna komma förbi noterna och tonerna så att 
det man gör säger någonting till publiken, och att man inte bara spelar på rutin. FS ha-
kar snabbt på i tankegången: ”om man tänker på scennärvaro så tänker man framförallt 
på typ känsla liksom, att man inte bara ska sitta där och följa noterna.” LS fortsätter: 
”vem som helst kan stå på scen och läsa ett papper, så att säga. Sen börjar man läsa 
pappret med lite passion, lite känsla, lite slag bakom orden. Då, då börjar vi prata.” Han 
kommer tillbaka till samma spår han var inne på i början, att olika publik behöver olika 
motivation för att rikta sin uppmärksamhet mot framföraren, och att det kan vara väldigt 
olika beroende på om man är en föreläsare i en hörsal eller musiker på en scen. FS följer 
upp med att det även gäller huruvida man spelar för barn eller vuxna, och att barn kan 
behöva lite extra motivation för att fastna. MS håller inte med gällande barn kontra 
vuxna utan menar att det snarare kan behövas lite extra motivation mot vuxna också, 
och att ett dåligt framförande ibland kan ursäktas just eftersom det är riktat mot vuxna. 
     Efter en del pratande fram och tillbaka som bekräftar föregående åsikter tar MS upp 
det intressanta i fenomenet applåder. Ibland kommer de innan man ens hunnit avsluta 
musikstycket, ibland startar applåderna direkt efter sista tonen och ibland väntar publi-
ken tills musikern slappnar av, exempelvis när en pianist tar ner armarna från klaviatu-
ren. LS är snabb med att svara ”att som ickemusiker så är det sjukt förvirrande [när man 
får applådera eller inte applådera]. Det är som att byta mellan kyrka och frikyrka där 
man har helt olika regler för hur du ska uppföra dig.” Diskussionen kring detta fenomen 
håller inte på så länge, men jag återkommer till det senare (avsnitt 2.4 Analys).  
     Samtalet fortsätter med att FS berättar hur hon ur hennes erfarenhet som cellist i 
ungdomsorkester ofta associerar scennärvaro till kontakten mellan dirigent och orkester 
och samarbetet som hela tiden krävs. Hon påpekar också att det krävs en närvaro i mu-
siken hela tiden och att det är lätt att släppa på denna närvaro i en orkester eftersom man 
inte märks lika mycket. LS undrar om man behöver tänka på sin scennärvaro när man 
sitter i en orkester och om man får någon skolning i detta som orkestermusiker. Hans 
personliga erfarenhet av orkester är att det antingen är musiker som är väldigt koncen-
trerade på det de för tillfället gör eller musiker som räknar takter lite undermedvetet och 
ser lite uttråkade ut. FS förklarar att det är stor skillnad i upplevelsen som lyssnare om 
hela orkestern är närvarande eller om man släpper koncentrationen när man inte spelar. 
MS flikar in att det är viktigt att man är med i musiken även när man inte själv spelar 
eftersom man ändå är på scenen och representerar den musik som spelas. 
     De gör sedan en återtagning för att konkretisera sina tankar och kommer fram till att 
god scennärvaro är emotionellt engagemang, att vara medveten om musiken och att vara 
”i stunden”. De kommer sedan in på spåret att det även spelar roll hur många personer 
det är på scenen men även i publiken. De är överens om att det är lättare att ”komma 
undan” med att vara icke närvarande om det är flera musiker på scenen kontra om man 
står där själv och måste dra hela lasset själv, men också att det är lättare att gömma sig 
för en stor publik kontra en liten, eftersom man med en liten publik får ett mycket mer 
direkt gensvar och en personligare kontakt med publiken. 
 
"Ett ord som dyker upp mycket i litteratur är kommunikation. Kommunikation 
hur? Hur tänker ni?" 
 
FS svara direkt och utan tvekan att det hon tänker på är kommunikation mellan dirigent 
och musiker. MS svarar lika direkt efteråt att hon tänker kommunikation mellan artist 
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och publik, vilket LS håller med om eftersom han själv aldrig uppträtt med en dirigent. 
MS går vidare: ”nej, det blir ju på ett helt annat sätt med dirigent”, vilket FS håller med 
om, eftersom dirigenten stjäl fokus från orkestermusikerna. FS upplever själv att hon 
inte kommunicerar med publiken när hon spelar i orkester, men att kommunikation spe-
lar en väldigt stor roll när hon uppträder som singer/songwriter. MS frågar FS: ”Men 
om du har en solistisk del då i…?” FS svarar: ”Ja, absolut, men då blir det en helt an-
nan… alltså, det kan liksom bli bara i dom sekvenserna där den solistgrejen kommer 
in.”  Hon upplever dock att även om hon spelar solistiska partier i orkestermusik så spe-
las de ofta av hela stämman och att då kommunikationen mellan musikerna i stämman 
tar en stor del av deras fokus, kontra att kommunicera samma melodi till publiken. LS 
drar en parallell till sin teaterbakgrund, där han liknar det problem FS beskriver till att 
hålla en monolog, där allt fokus och känslomässigt utlopp är riktat mot publiken eller 
till att agera med andra skådespelare där då publiken blir lite ”bortglömd”, eftersom 
skådespelarnas fokus är riktat åt dialogen. MS påpekar att publiken då får ta del av skå-
despelet genom den fjärde väggen. 
     MS går vidare med att hon upplever att en av svårigheterna med kommunikation till 
publiken när hon är solist är att hon måste förhålla sig till så många olika aspekter. Hon 
ska uttrycka något till publiken men måste samtidigt ha en viss uppmärksamhet på diri-
genten och samtidigt lyssna på vad musikerna i orkestern spelar. Hon påpekar att en 
solist som bara tittar på dirigenten skulle vara jättetråkigt att titta på. LS tycker att det 
hela är ett intressant fenomen, att musikernas uppmärksamhet är riktad mot dirigenten 
snarare än mot publiken, eftersom han som inte är musiker själv inte tittar på dirigenten 
när han är på orkesterkonserter. För honom är dirigenten ”en människa som står och 
viftar med en pinne”. 
 
"Är närvaro fysiskt eller psykiskt? Kan man se eller känna en persons scennär-
varo? Vi börjar ur publikperspektiv." 
 
FS börjar med att tycka att det i första hand är fysiskt, det vill säga att man kan se på en 
person när de är inne i musiken. Hon har en jämförelse med en pianist som spelar med 
ett stort kroppsspråk, men säger också snabbt därefter att det också finns tillfällen då 
musiker har ett stort kroppsspråk men egentligen inte säger någonting. Hon tror att det 
beror i väldigt stor utsträckning på den enskilde musikerns stil, och deras naturliga för-
måga att tala till sin publik.  
     MS håller dock inte med denna tankegång, utan tycker att scennärvaro i första hand 
är psykiskt, att man som publik kan känna en kommunikation med musikern och att 
denna känsla är det viktigaste. LS håller med MS, dock med modifikationen att man 
bara når till en viss punkt på enbart psykisk kommunikation, ”till slut måste du ju börja 
lägga till rörelser, det är ju ändå en naturlig del utav det du vill ha i en kommunikation”. 
FS fortsätter med att hon upplever att det är bättre när sångare har ett lugnare och mer 
avskalat kroppsspråk kontra ett yvigt kroppsspråk, vilket både LS och MS håller med 
om. MS säger att ”det blir mer äkta”, FS håller med om detta och att all känsla hamnar i 
rösten när kroppsspråket inte tar överhand. MS drar en parallell till teaterns värld med 
exemplet en person som håller en monolog eller läser upp något och ”bara står helt av-
skalat”, vilket gör att texten upplevs som det viktiga i stunden.  LS verkar känna sig 
kluven till denna liknelse, och fortsätter med att det inte fungerar att vara överdrivet 
fysisk och yvig med sitt kroppsspråk om man inte har den emotionella närvaron. Det 
upplevs då som att man kompenserar för en bristande grundläggande närvaro, men sam-
tidigt upplever han att man saknar en dimension om framträdandet är helt avskalat från 
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kroppsspråk. De bästa framträdanden han har sett är de som har en bra och naturlig 
blandning mellan känslomässig kommunikation och kroppsspråk, vilket MS snabbt föl-
jer upp med att just balansen mellan dessa aspekter är viktig att hitta. Hon berättar att 
man exempelvis inte kan gestalta en hel text när man sjunger, eftersom det då upplevs 
som ”pålagt”. FS tycker att det handlar om att hitta vad man är bekväm med och att om 
någon är bekväm med att ”flänga med armarna” så kanske denna person klarar av att 
förmedla något utan att det känns krystat och efterkonstruerat. MS håller inte med, utan 
tror snarare att man som publik kan bli distraherad av för stort kroppsspråk som inte 
matchar budskapet. 
      De kommer fram till att hur ett framförande uppfattas, eller snarare hur balansen 
mellan rent emotionell kommunikation och kroppsspråklig kommunikation uppfattas, 
till slut handlar om hur bra den enskilde lyssnaren är på att läsa av människor, samt hur 
intresserad man är av musiken i fråga. LS tror också att det handlar mycket om hur stark 
sympatisk förmåga lyssnaren har, ”kan du leva dig in i ett musikstycke och börja känna 
känslor i förhållande till musiken istället för att bara uppleva; titta, här var det en 
tonartshöjning, liksom. Då blir det ju en annan sak.” 
     MS fortsätter sedan med att hon tycker att det inom helt instrumental musik, när det 
inte finns någon sångare eller text, spelar mer roll vad musikerna har för anslag på sina 
instrument vilket leder till en mer fysisk upplevelse av engagemanget från musikerna. 
FS håller starkt med, och tycker att med exempelvis stråkinstrument att man kan se på 
intensiteten i stråkföring musikernas intention, och att detta är lättare med instrument 
där du rör på dig för att frambringa musiken kontra instrument som klarinett eller sång 
där anslaget är mycket mer subtilt. LS tycker att denna upplevelse av anslag och intent-
ion lägger till ett extra lager i kommunikationen mellan musiker och lyssnare. 
     Efter en del prat och skämt om hur man gör för att rädda en fallerande närvaro som 
grupp, exempelvis orkester, kommer FS och LS in på att det är viktigt att man har upp-
levt både när ett framträdande går bra och när ett går dåligt eftersom man då märker 
skillnaden och vet vad man ska sikta efter för att återskapa de bra framträdandena. FS 
säger också att det är viktigt att hitta sin egen scennärvaro och att det är en övnings-
fråga, vilket LS håller med om och säger att man första gången man stod på en scen var 
ganska bortkommen. MS säger att hon som sångerska behöver vara så fullständigt när-
varande i vad hon ska sjunga och förmedla att hon inte kan tänka på annat, för då har 
hon tappat publiken om det skulle hända. 
     FS undrar sedan om man har med sig sin scennärvaro även när man inte är på sce-
nen. Hon har själv en släkting som är dramalärare och denna släkting upplevs ”ta plats” 
eller konstant befinna sig på en scen. MS säger att det handlar om vana, medan LS hål-
ler med om att det märks på vissa personer att de är vana vid scenframträdande. Genom 
sin teaterbakgrund har även LS erfarenhet av just dramalärare som ”är stora” i sin när-
varo även i vardagen. De kommer dock inte fram till någon speciell anledning till varför 
annat än just vanan vid scenen. 
 
"Ni är redan inne och pratar lite om det, men jag ställer frågan ändå. Är närvaro 
fysiskt eller psykiskt ur musikerns perspektiv? Hur känns det som musiker? Som 
du (FS) var inne på, man märker när man har haft en bra eller dålig konsert.” 
 
FS tänker då direkt att det oftast handlar om vilken typ av respons man får av publiken. 
Att om man får positiv respons från publiken så kan det automatiskt ge en känsla av att 
konserten gått bra även fast man själv kanske inte tyckte att det gick så bra, men att den 
positiva responsen ”suddar ut lite hur man faktisk känner att ens scennärvaro har varit”. 
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LS håller med om detta och fortsätter med att säga att det finns en anledning till att man 
ibland säger att ”även om det skiter sig, bara fortsätt låtsas som ingenting för publiken 
märker det inte”. Han tycker att detta förhållningssätt stämmer, för att så länge publiken 
ger en positiv respons så spelar det inte någon roll då publiken kommer tycka att det var 
ett bra framförande ändå. FS tycker att fenomenet är häftigt, eftersom det då betyder att 
en stor del av scennärvaron frambringas tillsammans med publiken eller till och med 
ursprungligen kommer från publiken. Hon fortsätter att ett framträdande kan vara ett bra 
framträdande även om man sjunger falskt eller spelar fel så länge kommunikationen och 
närvaron till publiken finns. LS undrar lite om det då betyder att framträdanden blivit 
sämre sedan smartphones blev vanliga vilket gör att publiken kan vara nersjunken i sina 
telefoner istället. Detta spår fortsätter inte längre än så, och jag kommer heller inte un-
dersöka detta vidare. 
 
"Hur mycket betyder det visuella? Vi börjar med klädsel." 
 
MS börjar med att tycka att om det kommer in en musiker som är välklädd så förväntar 
man sig mer, vilket varken FS eller LS håller med om. Det framhåller båda två att denna 
konvention har förändrats på senare år och LS tycker att det nog skulle vara roligare att 
se en musiker komma in med T-shirt och jeans. MS framhåller dock att det handlar om 
förväntan, och att en musiker som är okonventionellt klädd förväntar man sig inte lika 
mycket av, vilket gör att upplevelsen kan kännas större. LS tror att det är kontrasten 
mellan en vardagsklädd musiker och den musikaliska situationen som man letar efter. 
Han tror att han personligen skulle få ut mer av ett musikframförande där musikern är 
lite mer avslappnat klädd eftersom konventionen att vara uppklädd inom västerländsk 
konstmusik är förväntad, så förväntad att den därmed är tråkig. FS påpekar att det dock 
finns publik som irriterar sig på att man avviker från konventionen, vilket LS håller med 
om men tror att det främst gäller i äldre generationer. Dock är både FS och LS snabba 
med att fortsätta att det inom en orkester eller större ensemble bör finnas att tema, men 
att detta tema kan i princip vara vad som helst. MS tycker att det finns en nedre gräns 
för hur man kan klä sig, eftersom man som publik vill kunna känna sig uppskattad och 
att musikern ändå har ansträngt sig för sin publik. De håller dock samtliga med att så 
länge musikern har hela och rena kläder så fungerar det att inte klä upp sig något nämn-
värt, eftersom det i för extrema fall istället blir en fråga och chock- och överrasknings-
värde, vilket inte bedöms som en del av den musikaliska upplevelsen. 
     MS berättar att det i provspelningssammanhang kan finnas en inofficiell klädkod 
som innebär att man klär upp sig och att det kan upplevas som uppfriskande när en sö-
kande då inte har följt denna inofficiella klädkod, men att man som jurymedlem kan 
börja fundera över varför, i både positiv och negativ bemärkelse. FS drar en parallell till 
filmens värld, och det faktum att människan har lärt sig att tycka om specifika mönster 
och företeelser, och att detta går att applicera på musikens värld också, exempelvis gäl-
lande kläder. MS håller med och inflikar att det ibland kan krävas att man följer kon-
ventionen för att respekteras eftersom man annars, på exempelvis en provspelning, ris-
kerar att juryn bestämmer sig vid första intryck att provet inte kommer hålla måttet. MS 
fortsätter med att det handlar om att ge ett bra första intryck och att olika klädkonvent-
ioner även finns inom andra yrkesgrupper, exempelvis inom juridik. 
 
"Jag kan flika in en relaterad fråga: när man provspelar till orkester sker det ofta 
bakom skynke eller skärm, och det är först efter den tredje/fjärde omgången som 
man faktiskt får se den sökande. Vad tycker ni om det?" 
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Samtliga tre informanter tycker att detta är en bra företeelse och att utseende och genus 
inte borde spela någon roll i provspelningssammanhang. De spånar en del kring detta 
sidospår, men jag väljer att inte ta med detta eftersom jag i efterhand bedömer denna 
fråga som just ett sidospår och i slutändan inte relevant för syftets frågeställning. Jag 
väljer dock att skriva ner detta ändå för att läsaren ska få en uppfattning om hur inter-
vjun fortlöpte. 
 
"Kan man träna upp en scennärvaro? Hur? Vad är viktigast? (informanterna 
tvekar lite) Vi skippar hur för tillfället, vad är viktigast?" 
 
LS svarar att känsla är det viktigaste. FS svarar att det är viktigt att vara säker i sig själv, 
och MS fortsätter med att det viktigt att man åtminstone kan spela att man är säker även 
om man skulle vara nervös och spänd, eftersom det sista man vill som publik är att bli 
nervös av musikern. FS håller med om detta och tillägger att man heller inte vill bli ner-
vös för musikern om man känner att framförandet är lite ostabilt och på gränsen till att 
spricka. MS tror att teater är en bra konstform som kan hjälpa en musiker att kunna 
spela eller bli självsäker, vilket LS håller med om eftersom han själv med sin teaterbak-
grund har sett resultaten det ger på annars blyga människor. 
 
"Spelar det någon roll hur väl man kan stycket?" 
 
MS tycker att det spelar stor roll eftersom hon själv upplever att hon blir störd av att ha 
noter framför sig istället för att kunna kommunicera direkt med publiken. FS fortsätter 
på det tidigare spåret i att man alltid kan ”fejka”, skådespela att man kan stycket väl, 
beroende på situationen. Dock framhåller hon att det ju ger en säkerhet i att kunna 
stycket väldigt väl eftersom man då tack vare detta har en större självsäkerhet och ett 
större självförtroende vilket gör det enklare att kunna vara sceniskt närvarande och 
kommunicera med publiken. LS jämför detta med teaterns värld där det enligt honom är 
omöjligt att vara självsäker om du inte kan dina repliker, vilket då innebär att man 
måste kunna sin roll och pjäsen väldigt väl, och han tror att det samma gäller för musi-
kens värld. Han fortsätter med att om man har noter framför sig så är det väldigt få som 
tänker på om musikern tittar i noterna, och påpekar att han tror att det är svårt att uppe-
hålla en scennärvaro om man märker att man inte kan stycket utantill. MS säger att det 
har hänt henne att hon inte kommer ihåg vissa passager i ett stycke och att en panik-
känsla då bubblar upp, men att denna inre panik sällan märks utåt och när passagen väl 
kommer så kommer hon ihåg den ändå. LS tror att man lär sig att hantera denna panik-
känsla i sådana situationer allt eftersom man får större erfarenhet och större scenvana. 
MS håller med om att det handlar om att lära sig hantera ”dom här känslorna”. 
 
"Jag tänker läsa upp en sammanfattad åsikt från boken Rampfeber av Åke Lun-
deberg, där han skriver om total scennärvaro. ”Det inre örat leder hela tiden och 
kopplar till sig K och V”, känsla och visuellt seende. Att man hör musiken i sitt 
inre öra och mer eller mindre citerar den rakt ut, du stänger av allting och det här 
når du bara om du kan stycket så bra att du kan släppa det. Det är för den här 
författaren total scennärvaro. Tankar?” 
 
FS håller med om att detta behövs för att nå total scennärvaro, ”för då kan du ju bara stå 
där och inte göra något, bara vara dig själv och bara… känna. Men… ja, jag tror aldrig 
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jag varit där, att kunna ett stycke så bra att man inte tänker på någonting.” LS tänker att 
allting bara ska sitta ”i ryggmärgen”, vilket MS och FS inte helt håller med om. De 
tycker båda att det ofta finns åtminstone några ställen i musiken där man behöver tänka 
mer praktiskt på vad man faktiskt ska göra för att kunna frambringa rätt resultat. FS 
säger att man absolut har teknik och musikaliska fraser som sitter ”i ryggmärgen” men 
att man också kan kunna musik så bra att man slappnar av för mycket och därmed tap-
par koncentrationen och närvaro på grund av det. 
     MS tror att mycket handlar om att göra ”varje gång man framför någonting till en ny 
gång, att man aldrig får reproducera” vilket då kräver att man befinner sig mentalt i 
nuet. LS tror att det kan bli tråkigt i längden att kunna ett stycke så bra som Lundeberg 
anser och att monotonin i sig är en riskfaktor som kan göra att framföraren tappar sitt 
fokus och sin scennärvaro. MS håller med om detta och lägger sedan till att det är därför 
man måste se varje nytt uppförande som ett nytt stycke. FS tror också att monotonin och 
känslan av att vara utled på ett musikstycke kan dra ner den upplevda scennärvaron ef-
tersom man nu tycker att musiken blivit tråkig. Återigen bryter MS in i diskussionen 
och säger att det då krävs publik och att det blir en helt annan sak att framföra stycket 
för en publik som kan tillföra den slutliga energin som krävs. Hon kan dock inte före-
ställa sig hur det skulle vara att framföra något 25 gånger eftersom hon aldrig har gjort 
detta. FS har dock, då hon spelat som trubadur, framfört låtar ett stort antal gånger och 
håller med om att mycket då hänger på publikens respons för att få den sista energikick 
som krävs för att ge motivation och inspiration att göra framförandet fräscht och nytt. 
     MS kommer med ett nytt exempel, denna gång med situationen då publik har önskat 
specifika låtar eller musikstycken och att det ibland kan vara stycken som MS själv inte 
tycker är bra musik, men att då motivationen till att framföra musikstycket med värdig-
het kommer från just den publika kontakten och faktumet att detta stycke betyder något 
för personen som önskade stycket. FS upplever att man kan lära sig väldigt mycket om 
sin egen scennärvaro och få motivation till att jobba med sin scennärvaro från olika ty-
per av publik. LS frågar ”vad är det som man plockar upp från publiken egentligen?” FS 
svarar att exemplet med en önskad låt är ett bra exempel och att situationen då man som 
musiker inte tycker om låten då tvingar musikern att hitta sin inre motivation och pro-
fessionalism trots den egna avsmaken för musiken. MS känner igen sig eftersom hon 
själv varit med om samma situation med musik hon själv inte tycker om men att publik 
efter konserten ändå berömt henne för denna musik, vilket då betyder att hon trots sin 
egen preferens kunnat leverera en bra tolkning med god scennärvaro och att denna mo-
tivation kommit från en annan källa än sitt eget gillande. 
     LS ställer en fråga där han undrar om det är svårt att skilja den professionella musi-
kern från personen i fråga, eftersom man som musiker ofta övar och att musiken ofta 
blir en djupt integrerad del av musikerns personlighet. Han undrar om det inte är jobbigt 
att ta fram sin yrkesperson som inte ska ha några musikaliska preferenser trots denna 
djupa personliga förankring. FS svarar att det är svårt, men att återigen så kommer mo-
tivationen till ett professionellt och yrkesmässigt framförande ofta från den publika kon-
takten och hon ger som exempel situationen där man spelar musik på en begravning. 
Hennes egen erfarenhet av detta är att det aldrig blir ”en tråkig låt” eftersom låtens in-
nebörd för publiken ger en så enormt stor motivation till professionalism. 
 
Därefter tar intervjun slut och jag tackar mina informanter för deras deltagande och in-
tressanta diskussion. 
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2.4 Analys 
 
Efter en i mitt tycke lyckad intervju kan man börja se en del återkommande mönster 
kristallisera ut sig.  
     FS har en återkommande koppling, både inom scennärvaro som stort och kommuni-
kationsmässigt, till det egna musicerandet och hur närvaron och kommunikationen i 
musiken spelar roll för samspelet inom orkester och mellan orkester och dirigent. Det är 
först när diskussionen kring vardera fråga fått pågå en stund som hon förflyttar fokus 
mot publiken. 
     MS är den deltagare som har störst erfarenhet av scenisk närvaro och störst akade-
misk bakgrund inom musiken, vilket märks i hennes intervjusvar. Hennes svar befinner 
sig ofta i närheten av mina litterära källor i fråga om kommunikation och vad som är 
viktigt i scenisk närvaro, och hennes svar handlar ofta om hur musiken tas emot av 
publiken. Samtidigt är hon den som kan upplevas som mest traditionell, framför allt när 
diskussionen rörde sig kring klädsel. 
     LS visade sig vara en mycket intressant informant då han, troligtvis på grund av sin 
avsaknad av musikalisk bakgrund, tenderade att ”byta läger” mellan FS och MS åsikter, 
samt ibland ha egna som inte överensstämde med någon av dessa. Speciellt intressant 
blev frågan om hur väl man måste kunna sitt stycke musik där han var enda deltagare 
som tyckte att man omöjligt kunde vara säker i sin scennärvaro om man inte kan styck-
et. Även hans påpekande om hur en dirigent i hans åsikt är ”en människa som viftar 
med en pinne” ger en mycket värdefull insikt i en icke musicerande åhörares beteende 
samt en bra kontrast gentemot MS och FS berättande om hur mycket fokus som ofta 
riktas mot dirigenten i orkestersammanhang.  
     De är alla flera gånger och i olika sammanhang inne på tanken att en god scennär-
varo handlar om att vara bekväm i sig själv och att det gäller att hitta ett för musikern 
avslappnat och naturligt förhållningssätt. 
     I en fråga tas ämnet applåder upp, och hur de tenderar att börja vid oförutsägbart 
olika tillfällen. Min erfarenhet är att publik börjar applådera där traditionen säger att 
man ska applådera. I fallet att applådera vid musikstyckets slut kan musikerns scennär-
varo, eller brist på närvaro, bestämma om publiken börjar applådera tidigt eller sent. En 
musiker med god närvaro som håller ut sista tonen kan hålla publikens fokus ända tills 
denna närvaro börjar lättas upp, t ex att pianisten lyfter upp huvud och armar från klavi-
aturen.  
 
 
3. Diskussion 
 
3.1 Den fjärde informanten och metoddiskussion 
 
Hur hade gruppintervjun artat sig om jag hade haft med den fjärde informanten? Som 
jag skrev i början av kapitel 2 så förlorade jag en erfaren instrumentalist som för till-
fället studerar på Musikhögskolan, vilket hade givit en intressant kontrast till MS syn-
punkter. I sin roll som instrumentalist har denne person ofta befunnit sig i en ackompan-
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jerande roll, vilket inte MS har gjort, vilket då kunde ha tillfört en akademiskt skolad 
åsikt kring scennärvaro som ”bakgrundsmusiker”. Denna person hade även kunnat till-
föra en del skolade synvinklar kring att vara musiker som inte själv har någon text att 
förmedla till sin publik utan enbart arbetar med instrumental kommunikation. 
 
Valet av metod visade sig vara ett i mitt tycke ett lyckat sådant, om än med en del kon-
trollproblem. Tanken med att släppa konversationen fri mellan informanterna och själv 
agera moderator likt i en politisk debatt fungerade precis så som jag hade tänkt mig med 
att deltagarna själva kunde styra konversationen i för mig oväntade riktningar vilket gav 
mig mer information än jag hade kunnat få via kontrollerade frågor till enskilda perso-
ner. Denna spontanitet sporrade även mig till att komma med nya frågor. 
     Trots charmen med avsaknaden av kontroll över konversationen visade sig dock ett 
par problem i detta. Ett väldigt självklart och påtagligt problem är att konversationen 
ibland styrde iväg från ämnet och jag lyckades själv spä på detta med att ställa en fråga 
som jag i efterhand insåg inte hade någon relevans till ämnet scennärvaro. Detta pro-
blem var dock förväntat och en naturlig konsekvens av metodvalet, vilket är en av an-
ledningarna till varför jag gjort en sammanfattning av intervjun och därmed kunnat fil-
trera bort kallprat och sidospår. Det andra problemet som visade sig i efterhand var att 
jag i ”stridens hetta” lyckades glömma att ställa en följdfråga, nämligen den om kropps-
hållning, men jag anser att jag ändå lyckades få med bra synpunkter från mina infor-
manter varpå jag anser att detta misstag inte stör för mycket. 
     Jag fick i ett senare skeende påtalat för mig att det finns en bok10 av Victoria Wibeck 
som behandlar just gruppintervjuer samt de fällor man kan tänkas falla i när man utför 
sådana intervjuer. De problem jag stötte på hade med andra ord kunnat undvikas om jag 
känt till boken tidigare, och jag skulle vilja rekommendera den som har tänkt göra 
gruppintervjuer att läsa denna bok. 
 
3.2 Naturlig kommunikation 
 
Ett återkommande tema i både litteraturen jag haft till mitt förfogande och invävt i mina 
informanters svar är att kunna vara avslappnad och att hitta en naturlig scenpersonlighet 
som inte känns krystad eller pålagd, exempelvis att hitta balansen mellan kroppsspråk 
och musikaliskt språk. För att göra detta krävs också att man kan sina musikstycken 
väldigt bra, så pass bra att man inte behöver oroa sig för hur framträdandet ska sluta, 
vilket också ger ett lugn åt publiken. Lundeberg skriver om att lyssna till sitt inre öra 
och i intervjun var en åsikt att man ska försöka spela sin musik som om det vore på nytt 
varje gång för att tillföra ”det lilla extra”, samt att publiken tillför en hel del motivation 
för att åstadkomma detta. Hela idén med att lyssna till sitt inre öra och mer eller mindre 
ta diktamen på sig själv får mig att tänka på improvisation.  
     När jag tänker på improvisation tänker jag inte nödvändigtvis på den afroameri-
kanska improvisationstraditionen, som den i jazz och blues, utan på den småskaliga, 
finkänsliga och eleganta improvisation inom den tryckta musikens ramar som hela tiden 
sker i västerländsk konstmusik, och här tror jag nyckeln finns för att kunna spela sin 
musik som det vore på nytt varje gång. Det hela handlar om att kunna sin musik så väl 
att man vid varje speltillfälle kan hänge sig åt stundens nycker gällande exempelvis dy-
namiska förlopp, musikalisk intensitet och rytmiska förlopp. 

                                                
10 Wibeck, Victoria: (2010) Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 
Lund, Studentlitteratur Ab 
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Den vanligaste formen av improvisation är vanligt tal. När vi talar och lyssnar, nyttjar vi 
en uppsättning byggklossar (ett ordförråd) och regler för hur man kombinerar dem (en 
grammatik). Dessa tillhör vår kulturs arvegods. Men de meningar vi bygger med dem har 
kanske ingen uttalat tidigare och de kommer kanske aldrig att sägas igen. Varje konversat-
ion är en form av jazz. Att skapa i ögonblicket är för oss lika vanligt som att andas.11 

 
I detta tankesätt tror jag att man även hittar nyckeln till god scennärvaro samt god sin-
nesnärvaro, inte bara till variation i sitt musicerande. Trots allt så har ju mina inledande 
tankar om hur man skaffar sig god scennärvaro genom självförtroende och gedigen öv-
ning, mina informanters svar samt den litteratur jag läst alla uttryckt att ett musikaliskt 
framförande måste kännas innerligt, kunna kommunicera med publiken och bära någon 
form av mening utöver de toner som spelas för att inte upplevas som slätstruket. Om 
man kan improvisera inom givna ramar och parametrar kommer ju nästan automatiskt 
din personlighet och spelstil fram, vilket borde bädda för väldigt god personlig kontakt 
med publiken. Citatet ovan från Nachmanovitchs bok där han belyser improvisationen i 
vanligt vardagligt tal tycker jag är ett bra exempel på vad man borde kunna åstadkomma 
med även de minsta improvisatoriska elementen. För likt verbalt språk har ju musik en 
egen syntax och egna ”grammatiska regler” som vi kan förstå. Tänk er exempelvis en 
monolog i en teaterföreställning: replikerna är nerskrivna och tryckta och kommer i 
bästa fall återges exakt som skrivet, men eftersom skådespelaren kommer ta sig friheter 
med tonhöjd, tonfall, andningspauser mellan ord och mellan meningar och hur mycket 
hen kommer använda sitt kroppsspråk så kommer det slutgiltiga budskapet och uppfatt-
ningen av monologen ändras beroende på vilken skådespelare som talar. Texten är dock 
alltid densamma. Detta är dessutom bara en handfull parametrar som den enskilde skå-
despelaren har att improvisera över av en mängd olika. På liknande sätt borde en musi-
ker kunna improvisera sin musik, och exemplet med teater med sina repliker borde i 
mina ögon ligga väldigt nära den västerländska konstmusikens tryckta notblad gällande 
förhållningssätt och syn. Tänk er exempelvis att gå på en konsert där tio olika slagver-
kare spelar samma soloverk för marimba. Genom att improvisera sina musikaliska fra-
ser, dynamiska linjer, var man lägger fokus i frasen, och den generella sinnesstämning-
en kommer detta stycke musik kunna upplevas som tio olika stycken, trots samma 
tryckta notmaterial. 
     Här tror jag att många blivande musiker inom västerländsk konstmusik har mycket 
att lära. Ofta tycker jag att man fastnar för hårt och djupt i konventionen och hur någon-
ting borde spelas och vilka traditioner man borde följa, och följer sedan dessa aspekter 
med en något fyrkantig inställning. 
 

Jag bad honom föreställa sig att han spelade saxofon, även om han faktiskt hade en fagott i 
händerna. Hans reaktion var: ”Så kan jag inte göra! Så kan jag inte spela detta stycke!” 
Jag frågade om det var OK att prova – jag hade hela ansvaret om allt skulle misslyckas. 
Han fokuserade på uppgiften och spelade sitt stycke gudomligt vackert och med full energi. 
Han fick intensiva applåder från gruppen. 12 

 
Fokus borde ligga på den känslomässiga karaktären i musikstycket, energin i spelet och 
att ha en lekfull inställning till det musikaliska materialet istället för att anstränga sig för 
att spela korrekt enligt tradition och med exakt rätt frasering. Genom att tillåta sig im-

                                                
11 Nachmanovitch, Stephen: Spela fritt, s 23. 
12 Fagéus, Kjell: Musikaliskt flöde, Kjell undervisar på en masterclass på Juilliard. Fagottisten han under-
visar spelar även jazz på tenorsaxofon, s. 65. 
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provisera understödd av traditionen istället för att rigoröst följa traditionen kommer mu-
sikerns personlighet att komma fram mycket tydligare. Med ett mycket personligare 
framförande kommer denna musiker att kommunicera bättre med sin publik och sina 
medmusiker, och en musiker som är så fri i sitt musikaliska uttryck kommer också upp-
levas som mer självsäker, inbjudande, kunnig och självklar. Musikern kommer ha be-
tydligt lättare att fånga sin publik än någon som följer andras diktat. 
     Just denna improvisatoriska aspekt är något som var nytt för mig, och har blivit yt-
terligare en aspekt jag tagit till mig och lagt i min verktygslåda för att kunna förbättra 
och förfina min egen sceniska närvaro. Just Nachmanovitchs exempel med att tal är 
improvisation är något som fastnade extra mycket i mitt huvud. För vilken kommuni-
kation är mer naturlig för oss än att prata?  
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