
Bilag 1 
Transskriberede interview 1 
  
Interview torsdag d. 27.11.20 
  
Informant 1 
  
Interviewer: Det første vi vil spørge om, det er, hvordan din oplevelse har været til 
den her koncert vi lige har været til? 
  
Informant 1: Øhm, Jeg synes den var god, det var fint nok. 
  
Interviewer: Okay. Var det første du har været til koncert her under corona? 
  
Informant 1: Nej jeg har været til rigtig mange koncerter, så jeg tror man begynder at 
blive vandt med at tage til koncerter siddende. 
  
Interviewer: Ja okay, øhm. Hvordan synes du det har været anderledes end at tage 
til traditionelle koncerter hvor der ikke har været de her forholdsregler? 
  
Informant 1:  Øhm, sådan man har det lidt sværere ved at koncentrere sig, jeg tror 
man skal lige være i ret mindset til det, men til gengæld kan man connecte mere til 
musikken, hvor kikset det høres ligesom. Men ja. 
  
Interviewer: Ja? Øhm. Så nu siger du at du connecter lidt mere til musikken, øhm er 
det sådan derfor du hovedsageligt går til koncerter eller er der andre ting du går til 
koncerter for at opnå? 
  
Informant 1: Jeg tror jeg personligt tager meget til koncerter for at støtte op om de 
folk jeg kender som spiller. 
  
Interviewer: Okay 
  
Informant 1: Og det er en svær branche lige nu. 
  
Interviewer: Så det er mest folk du selv kender eller det øhh? 
  
Informant 1: De koncerter jeg tager til for tiden er mest folk jeg kender. 
  
Interviewer: Okay. Tror du det så på grund af forholdsreglerne at du ikke har lyst til at 
tage til andre? Spiller det nogen rolle for …?(Informant 1 afbryder omkring 1.24, så 
man kan ikke høre hvad Morten siger) 
  



Informant 1: Jeg tror det er sværere at connecte med ting man sådan ikke kender på 
forhånd, hvert fald. 
  
Interviewer: Hvordan tror du så at øhm at forholdsreglerne, for eksempel at man skal 
sidde ned til de her koncerter, hvordan, kan du forklare lidt om hvordan det gør at du 
ikke kan connecte på samme måde til musikken eller? 
  
Informant 1: Hahah det ved jeg ikke, sådan, Jeg tror bare at det er sådan at man 
ikke fysisk kan være med, at det er sværere, ja og så mister man hurtigere 
koncentrationen. 
  
Interviewer: Ja? Øhm ja, jeg ved ikke, jeg tror det var det 
  
  
  
  
  
  
Transkriberede interview 2 
  
 Interview torsdag d. 27.11.20 
  
Informant 2 
  
Interviewer: Hvad synes du om oplevelsen i dag? 
  
Informant 2: Jeg synes egentligt at det fungerer ret fint, eh, når man sidder ned har 
man ligesom større mulighed for ligesom at sætte sig rigtig ned og lytte til musikken 
på en anden måde end man måske kan gøre hvis man står op og er fokuseret på 
alle mulige andre elementer der ligesom foregår 
  
Interviewer: Så hvad er det for nogle elementer man fokusere mere på når man 
sidder ned i forhold til hvis man står op til en koncert? 
  
Informant 2: Jamen man får altså ligesom en lytteroplevelse på en anden måde, på 
samme måde som når man sidder og lytter til musik derhjemme, øh, til forskel fra 
hvis man for eksempel står op, så fokusere man måske også mere på sådan 
menneskene omkring sig, og hvordan sådan den samlede oplevelse er at være en 
del af det fællesskab, ja. 
  
Interviewer: Og det fællesskab du snakker om, er det en grund til at du går til koncert 
generelt eller er det for nogle andre ting? 
  



Informant 2: Ja altså jeg synes generelt så er det normalt en ret stor del af 
koncertoplevelsen, det med at sådan komme sammen med en masse andre 
mennesker og ligesom opleve musikken sammen på den måde hvor at når man 
sådan er nødt til at sidde med afstand til hinanden, så er det ligesom svært at opleve 
sådan musik som helhed sammen, fordi at man ligesom er nødt til at sidde langt væk 
fra hinanden og ligesom holde den der afstand. 
  
Interviewer: Ja. Og går du også meget til koncerter her i øjeblikket eller ah, har det 
ændret sig lidt efter situationen, eh, i verden pt.? 
  
Informant 2: Mhh, ja jeg tror måske det er sværere og sådan opsøge koncerter på 
samme måde fordi de ligesom er sådan, det er sværere at finde de der små 
undergrundskoncerter hvor man ligesom kan, kan opleve musik på samme måde, 
fordi det måske ikke eksisterer på samme plan som de ellers ville gøre 
  
Interviewer: Ja. Har du været til andre koncerter? Nu var vi til en siddende i dag, har 
du været til bilkoncerter, virtuellekoncerter andre tiltag i løbet af de her måneder? 
  
Informant 2: Ja altså jeg har set et par koncerter der har været sådan ved livestream 
og ellers har jeg været til nogle koncerter der også var sidde koncerter på samme 
måde som det var i dag. 
  
Interviewer: Og hvis vi nu snakker lidt om livestream, hvad synes du så om dem, i 
forhold til live koncerter? 
  
Informant 2: Altså det er jo en fed måde hvordan musikmiljøet stadigvæk eksisterer 
og man kan ligesom bidrage til at støtte de koncepter, men selvfølgelig er det ikke på 
samme måde man oplever musikken, som når man rent faktisk sidder i et lokale hvor 
man kan se nogle fysisk der ligesom spiller musikken, øhm, så det er jo fedt at 
kunne støtte op om, men det er selvfølgelig ikke den samme oplevelse eller hvad 
man nu skal sige, altså 
  
Interviewer: Og så til sidst vil jeg gerne høre dig øhm, sådan mere generelt hvorfor 
går du egentligt til koncerter, altså hvad giver det dig? 
  
Informant 2: Jeg føler det ofte kan tilføje sådan et ekstra element til den musik man 
oplever at ligesom kunne, kunne se dem der spiller det og se den sådan indlevelse 
de kan have i musikken de præsentere for dig, som man ikke kan få ved at bare 
høre en afspilning af noget på spotify, Øhm, Det på en eller anden måde bliver 
sådan lidt mere inderligt og personligt, øhm, ja. 
  
Interviewer: Fedt. Tak for det. 
  
  



  
  
  
  
Transkriberede interview 3 
  
Interview torsdag d. 27.11.20 
  
Informant 3 
  
Interviewer: Til at starte med vil jeg gerne høre hvad øh, du synes om koncerten i 
dag? 
  
Informant 3: Det var rigtig fedt, det synes jeg. Der var lidt øhm, knas med lyden, men 
øh, jeg lagde også mærke til at der ikke var så meget øh, opmicning på det. Så det 
var meget logisk, vi sad også lidt dårligt , men øh, ja, den øh, opvarmnings akten 
han spillede satme god guitar og øh Kindsight er mega fede. 
  
Interviewer: Fedt. Øh og så sådan vil jeg gerne høre lidt om hvad du tænker om 
denne her siddende koncert i forhold til de mere traditionelle koncerter, som har 
været før? 
  
Informant 3: Man kan helt klart savne som publikum at få lov at slå sig lidt mere løs 
til musikken, øhm, ligesom give lidt mere kropsligt udtryk, for hvad, hvordan, får hvad 
man føler for musikken. 
  
Interviewer: Så det er lidt mere det kropslige den der energiudladning du savner 
mest i ved når du sidder ned i forhold til den traditionelle koncert? 
  
Informant 3: Øh ja, det tror jeg, men det er også øhm, ofte når jeg er koncerter, når 
jeg er til koncerter, så øh, så bliver jeg meget indadvendt, fordi jeg fokuserer meget 
på musikken, så det er ikke så meget den der fælleskabs følelse jeg søger i hvert 
fald, det er mere, øh, det der med at kunne være lidt i min egen verden og sådan 
noget. Så kan man bare lige slå sig lidt mere løs, når man står op og man ikke har 
mundbind på og så videre. 
  
Interviewer: Mh. Så vil jeg høre om du har været til andre koncerter? Nu var vi til en 
siddende i dag, der findes også bilkoncerter og virtuellekoncerter og så videre. Er det 
noget du har gjort dig i? 
  
Informant 3: Ja! Øhm jeg var i hvert fald, eller ikke lige virtuelle eller bilkoncerter og 
så videre. Jeg var til en koncert i sommers, som så kunne holdes udenfor, øhm så 
sad man bare ved bænke og holdt sin plads. Og til en anden koncert her for et par 
måneder siden, øh som var ligesom det her, siddende publikum, afstand og så 



videre, øh, der var en sanger der opfordrede publikum til at synge med inden i 
hovedet, i stedet for at synge rigtigt, det var meget sjovt. 
  
Interviewer: Når fedt! Øhm og så til sidst vil jeg gerne høre sådan hvad hvorfor tager 
du til koncerter i forhold til at man kan sidde og høre det der hjemme? Eller hvad er 
det der ligesom gør at du tager ud og høre det live? 
  
Informant 3: Øhm ofte når bands spiller live så kommer der nogle små variationer af 
tingene, øhm, numrene bliver sat sammen på en ny måde, øhm, der er helt klart 
energien i det, øh, der gør, der fylder en kæmpe del, men øh hvad jeg virkelig godt 
kan lide det er når et band også leger lidt med deres sange live og øh, udfordrer sig 
selv lidt på den måde, som man ikke hører den samme indspilning om og om igen, 
men man får et lidt, et nyt take på nogle af tingene, når man hører det live. 
  
Interviewer: Ville du kunne få det for eksempel hvis du sad og så en youtube video 
eller en live stream af samme eller, øh, gør det nogen forskel at det er live eller at du 
sidder og ser det på en skærm? 
  
Informant 3: Mh, altså jeg kan helt klart finde på at sidde og se en koncert på 
youtube og så videre, men jeg har slet ikke den samme live følelse, så lytter jeg til 
det som om det var en, som om det var en plade der bare var indspillet live, man 
mærker bare musikken på en anden måde, det har nok også noget at gøre med 
anlæggene og man ligesom har denne her direkte kontakt til dem der spiller det. 
  
Interviewer: Fedt! Tak for det. 
  
Informant 3: Selv tak. 
  
  
 


