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Livekonserter är bland det folk ser fram mest
emot
När världen firar ”Make Music Day” avslöjar en studie genomförd av JBL vikten av musik i

populärkultur och hur JBL har varit med och skapat det
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Stockholm, Sverige – 28 juni, 2021 – Harman International, ett helägt dotterbolag till

Samsung Electronics Co. Ltd., har genomfört en studie i samarbete med OnePoll. Studien tar en

närmare titt på musikens roll i de ögonblick som bidragit till popkulturen historia och lämnat

ett bestående intryck på lyssnare världen över. Studien genomfördes i samband med Make

Music Day, det årliga globala firandet av musikens kraft att förena, och inom ramen för att fira

75-årsjublieet för HARMANs världsberömda varumärke JBL. JBLs anmärkningsvärda historia

har gått hand i hand med musikhistoria och hjälpt till att definiera musikalisk popkultur som

den är känd idag och därmed påverkat generations av musikälskare.

Musik för lyssnaren till andra platser och tider

Med ett arv att vara med och bidra till världens mest episka event, bland annat Tomorrowland,

Coachella, Woodstock och Grateful Dead’s Wall of Sound, personifierar JBL musikens

uppslukande kraft. Deltagarna i studien var överens om att musik fungerar som en tidsmaskin

och har en förmåga att återskapa ett specifikt ögonblick. Vid frågan vilken konsert de skulle

vilja resa tillbaka till och uppleva svarade majoriteten Whitney Houston uppträdande under

Super Bowl 1991, Elton Johns framträdande av ”Candle in the Wind” på Prinsessan Dianas

begravning och Beatles takkonsert i London.

Musiken förmåga att ta lyssnaren till en annan tid och plats har haft betydelse under det

senaste året, då miljontals människor världen över har vänt sig till musiken för att lyfta sinnet

och hitta tröst. Deltagarna i undersökningen var överens om att musik erbjuder dem ett sätt att

fly när de möter svåra situationer och att musiken hjälper dem att hantera dessa svåra

situationer, som exempelvis att sitta i karantän. Musik har även visat sig ha en förmåga att

fördjupa lyssnaren i en helt annan kultur och bidrar till att människor breddar sina horisonter.

Musiksmak utvecklas över tid

Musiksmak är något som förändras över tid, och väldigt få människor ändrar aldrig sin

musiksmak. De framstående influenserna är vänner, familj och annan populärkultur. Men trots

den utvecklade musiksmaken, menar majoriteten att de på ett eller annat sätt håller fast vid

sina favoritartister under det senaste decenniet.

Livekonserter definierar fortfarande den uppslukande upplevelsen



OM JBL

JBL är skaparna bakom det fantastiska ljud som formar livets mest episka stunder. Från ikoniska händelser som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor, lyfter
JBL lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud som låter dem få ut det mesta av varje ögonblick. Med
oöverträffad professionell behörighet och över 60 års erfarenhet av att leverera branschledande innovationer, är
JBL experter när det kommer till att utveckla överlägset ljud.

Det finns få erfarenheter som kan matcha känslorna och spänningen med en livekonsert, och

under historiens gång har JBL blivit synonymt med att förhöja livemusik. JBL:s produkter har

drivit otaliga konserter och samarbetat med stora artister under de senaste decennierna.

Minnen relaterade till konserter, och i synnerhet ens första konsert, är särskilt starka. Stor del

av de tillfrågade i undersökningen menar att de kommer ihåg varje sekund av den och att de

återskapar minnen som lycka, uppspelthet och gör dem känslomässiga.

Ljudkvalitén driver den musikaliska upplevelsen

För att lyssnaren ska kunna dra full nytta av musiken är kvalitén på ljudet viktigt. En stor andel

av de tillfrågade menar att ljudkvalitén är en viktig faktor för deras upplevda musikglädje, vilket

också återspeglar en av de största trenderna i och med pandemin; efterfrågan på högkvalitativ

ljudutrustning. Behovet av att arbeta, studera och träna hemifrån, i kombination med önskan

av att kunna njuta av livekonserter och annat musikalisk innehåll via streaming, har ökat

efterfrågan. En annan stor trend är gaming, som i hög grad drar nytta av kvalitetsljudutrustning

som JBL Quantum-sortimentet, speciellt framtagna för gaming.

Medveten om den roll som högkvalitativ ljudutrustning spelar för ljudkvalitén ansåg stora delar

av de tillfrågade att just högtalaren är deras viktigaste elektroniska enhet. ”Med 75 år av ett rikt

musikaliskt arv erbjuder JBL lyssnare i alla åldrar och musiksmak ett brett utbud av

högkvalitativ ljudutrustning utformad för att hjälpa dem att få ut det mest av varje minut de

spenderar på att lyssna” säger Dave Rogers, President över Lifestyle Division på Harman.

”Oavsett om det är TWS-hörlurar under konferenssamtal, bärbara Bluetooth-högtalare för att

lyssna på musik med vänner, gaming-hörlurar som möjliggör en bättre spelupplevelse,

ljudsystemet i bilen som gör resorna bättre eller soundbars som förvandlar vardagsrummet till

ett konserthus, finns JBL där och följer lyssnaren var det än är och vart det än är på väg.”
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