
Bilag 2 

Deltagerobservation 
 
I vores dataindsamling har vi foretaget os deltagerobservationer, ved siddende koncerter, for 
at indsamle data, der kan danne et grundlag for vores forståelse af koncertoplevelsen, med 
hensigt på at denne data, som supplement til vores kvalitative interview, skal skabe en 
indsigt i vores målgruppes mening om de siddende koncerter og deres behov ved en 
koncerter generelt. Disse deltagerobservationer er blevet produceret over tre forskellige 
feltanalyser af koncerter de følgende datoer der ses i nedenstående skema. 
 

 
Observationerne foregik, til de to første koncerter, som ‘Den totale observatør’, da vi 
observerede uden at indgå i dialog med deltagere til koncerterne og fordi de ikke var klar 
over at de blev observeret (Kristiansen & Krogstrup 1999, 111). Ved tredje koncert foregik 
observationen som ‘Observatør som deltager’, da vi selv tog del i koncerten, men stadig var 
forholdsvist distanceret til vores felt og foretog kvalitative interviews, efter observationen af 
koncerten, med tre af koncerten deltagere, som (Kristiansen & Krogstrup 1999, 110). 
 
Feltnoterne er blevet nedskrevet på notesbøger og mobiltelefoner af gruppen medlemmer 
under observationerne. 
  

1. Koncert  
- Der er placeret stole i små grupper rundt i rummet. Grupperne af stole er fra mellem 

2-5 stole og der ver en meter mellem hver gruppe af stole. 
- Der er få siddepladser, fordi rummet er af mindre størrelse. 
- Til gengæld er der flere dårlige siddepladser - med dårlige menes der at pladserne er 

med dårligt udsyn til scenen, f.eks fordi der er en stolpe i vejen eller hvis pladsen er 
meget ude i en af siderne er lyden dårligere. 

- Dette skyldes sandsynligvis at rummet ikke er designet eller beregnet til 
siddekoncerter. 

- Ham der introducere kunstnerne har mundbind på og det er svært at høre hvad han 
siger. 

- Selvom at man skulle sidde ned i dette rum, som er mindre oplagt til det, så 
deltagerne af koncerten ikke utilfredse ud.  

- Der er meget lidt mobilitet blandt deltagere. Alle sidder stille og observere kunstnerne 
der spiller oppe på scenen 

- Der er ikke noget response fra publikum under numrene, så det er op til kunstneren 
at skabe stemningen, ikke publikum. 

 Dato Kunstner Kunstner Scene - 
Lokation - By 

1. Koncert D. 17.11.20 Sasha Adrian Agnes Ea Badestuen - 
INSP - Roskilde  

2. Koncert D. 19.11.20 Elijah Okello Magnus 
Tempels 

Xenon - Huset - 
København 

3. Koncert D. 26.11.20 FYR Kindsight Musikcaféen - 
Huset - 
København 



- Kunstnerne står meget stille på scenen. 
- Publikum må ikke synge med. 
- Rummet er badet i lyset fra lamperne, der skiftede farve der passede til stemningen 

af musikken. Stor vægt på lys også skal skabe stemning 
- Som afslutning på koncerten takker kunstneren for at spille for ægte mennesker, da 

kunstneren også har spillet en virtuel koncert. 
 

2. Koncert 
- Inden man kom ind i koncertrummet, fik man to stykker papirer man skulle sætte ved 

stolen ved siden af en, så man ikke sad ved siden af andre end dem man kom med. 
- Der er stillet rækker af stole op i rummet, alle med front til scenen. Bagerst i rummet 

var rækkende sat op på en trappeformet platform, så dem der sidder bagerst også 
kan se. 

- Der er mange siddepladser. 
- Rummet passer godt til siddekoncerter, da der ikke er nogle forstyrrende elementer, 

som stolper og der er plads til at alle kan sidde med front mod scenen.  
- Der er mange tomme stole. 
- Kunstner nævner at det føles forkert at spille for et siddende publikum (kunstner 

Elijah Okello) 
- Kunstner danser rundt på scenen. 
- Der er glimtende/flakkende lys, der lægger op til feststemning. 
- Nogle af deltagerne til koncerten danser, siddende med store armbevægelser, på 

deres stole. 
- Nogle af deltagerne til koncerten jubler og synger med. 

 
3. Koncert 
- Rummet er stort. 
- Der er mange siddepladser. 
- Mange af pladserne er ude i siden af rummet. 
- Ved pladserne, med front mod scenen, er der to store stolper der. 
- Rummet er ikke optimalt i forhold til at skabe gode pladser til siddende gæster 
- Almindelige stle at sat sammen i rækker. 
- Vi ankommer i god tid ca. 20:22 (support startede 21:00 og hovednavn startede 

22:00) 
- Ca. 20-30 gæster ankommer mellem 20:00-20:55 
- Folk sidder og venter på deres pladser og snakker imens de venter. 

 
 
  

 
 


