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Sammanfattning 
 

Denna uppsats syftar till att få insikt i hur några högskolestuderande på klassisk gitarr och 

klassiskt piano som spelar solo upplever en konsertsituation. Huvudfrågorna har varit: Vad 

känner de? Har de några problem/svårigheter och i så fall hur beskriver de upplevelsen av 

detta? Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med fem musikhögskolestudenter. 

 

Resultatet visar på att samtliga informanter upplever att de delvis påverkas negativt av 

nervositet i samband med en konsert. Nervositeten yttrar sig bland annat genom "fjärilar i 

magen", svettningar och negativa tankar innan konserten som handlar om att man inte är 

tillräckligt förberedd, att det kommer gå dåligt och att man skall spela fel.  

 

Under en konsert upplever de att de ibland har svårt att behålla koncentrationen och tankar på 

annat än musiken får fokus, t.ex. vilka som lyssnar, vad publiken tycker eller vad de skall äta 

till kvällsmat. Endast en av de fem intervjuade uttryckte att hon kände någon sorts glädje 

innan ett framträdande.  

 

 

Nyckelord: Rampfeber, Nervositet, Musik 

 

 

 

Summary 
 

The purpose of this study is to investigate how university music students, playing classical 

guitar and classical piano, feel about a public performance. The main questions have been: 

What do they feel? Do they experience any difficulties and if so, how do they describe this? 

This has been examined by five interviews with music students at a university in Sweden. 

 

The results highlight that all of the informants feel that they are affected in a negative way by 

their nervousness. Signs of nervousness are butterflies in one's stomach, perspiration and 

negative thoughts prior to the actual concert situation. Those symptoms may deal with the 

idea of not being adequately prepared, a disastrous performance in general or simply playing 

wrong notes. 

 

During a performance they occasionally find it hard to stay concentrated, and thoughts about 

other things tend to get more focus: who is listening, what the audience will think or perhaps 

something as irrelevant as what the performer wants to eat for supper. Only one of the 

informants expressed that she felt a certain type of positive excitement about getting on stage 

before a concert. 

 

 

Keywords: Stage fright, Nervousness, Music 
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Inledning 
 

De flesta musiker har förmodligen någon gång upplevt någon sorts obehag före eller under en 

konsert eller uppspelning. Det som i övningsrummet gick bra att spela och kändes lustfyllt 

känns på scenen svårt och skräckinjagande. Man blir nervös och osäker. Hjärtat rusar och 

tankarna snurrar okontrollerat: Har jag verkligen övat tillräckligt? Publiken kommer nog 

tycka att jag är dålig. Kommer jag klara av den svåra passagen i takt fem? Tänk om jag spelar  

fel och kommer av mig? 

 

Helt plötsligt känner man sig nervös. Det kommer tankar som inte existerat under övningen 

och stör koncentrationen så att man inte kan fokusera på det väsentliga: musiken och 

musicerandet.  

 

Intresset för ämnet kommer ur att jag själv som klassisk gitarrist har upplevt allt detta och 

funderat på varför det sker. Vad kan det finnas för anledning till denna ibland till synes 

oproportionerliga nervositet och vad skulle man kunna göra åt det? Vad känner andra 

musikhögskolestudenter? Hur hanterar och resonerar de kring detta? Detta är några av 

frågorna som väckt intresse till denna undersökning. 
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Bakgrund 
 

Att helt och hållet känna sig som att man står i övningsrummet när man står på scen är nog 

inget som många önskar. Den positiva känslan av att vara "taggad" är en sorts nervositet som 

kanaliserats till en positiv kraft istället för att vara någonting negativt.  

 

"Är man nervös på ett destruktivt sätt, presterar man sämre än normalt 

vid ett framträdande. Detta kan bero på för mycket spänning som yttrar 

sig i form av hjärtklappning, darrningar, minnesluckor osv. Men även 

för lite spänning försämrar den musikaliska prestationen, t.ex. genom 

ett framförande som kan vara korrekt men saknar liv och glöd."      

                                                                           (Lundeberg, 1998, s 10) 

 

Lundeberg menar att det gäller för musikern att vara "lagom" nervös, eftersom viss nervositet 

ökar kroppens känslighet och skärper våra sinnen. Att hitta denna spänningsnivå kräver 

träning eftersom det inte är något vi kan påverka direkt med vår vilja, det är snarare vårt 

omedvetna psyke som avgör vilken spänningsnivå vi har. (Lundeberg, 1998).  

 

Hittar man den optimala spänningsnivån vid t.ex. en konsert kan man tack vare den extra 

energin prestera bättre än man skulle kunna för sig själv i övningsrummet. 

 

Folk verkar koncentrera sig bäst när kraven är lite högre än vanligt 

och de förmår ge mer än vanligt. Om det ställs för låga krav blir de 

uttråkade. Om kraven är för höga blir de nervösa. 

                                                                         (Goleman, 1995, s 124). 

 

För att få en förståelse för på vilka olika sätt man kan hantera oönskad nervositet kan man 

använda följande rubriker som täcker in de flesta relevanta metoder (Persson, 1996). 

 

Kognitiv intervention 

Kognitiva strategier går ut på att förändra de tankemönster som orsakar nervositeten/stressen. 

Exempel på metoder är visualisering, hypnos och blockering av vissa tankemönster. 

 

Inom kognitiv psykoterapi arbetar man med att förändra inlärda mönster och tankebanor som 

kan ha befästs tidigt i livet men som senare i livet fortfarande är aktiva, fast de inte längre är 

relevanta. 

 

Under sin uppväxt utvecklar en människa utifrån sina erfarenheter olika s.k. scheman som kan 

ses som personliga sammanfattningar av det hon har varit med om och upplevt. Dessa 

mönster använder människan hela livet för att kunna reagera, tolka och agera i liknande 

situationer utifrån sina tidigare erfarenheter. Inom dessa scheman finns två olika delar som 

man kallar grundantaganden och sekundära antaganden. Grundantaganden formas vid tidig 

ålder och växer fram ur negativa situationer när individen känt sig t.ex. hotad, frustrerad, 

övergiven m.m. Dessa grundantaganden är absoluta, övergeneraliserande och ses som svåra 

att förändra då de är en stor del av personens identitet och de är ovillkorliga; "jag är värdelös" 

eller "ingen tycker om mig". Sekundära antaganden är tolkningar av grundantaganden som 

ugör någon sorts "lösning" på hur grundantagandet kan hanteras. Till "jag är värdelös" skulle 

det sekundära antagandet kunna bli "om jag presterar bra, så duger jag". När man hamnar i en 
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situation använder man sina scheman, med grundantaganden och sekundära antaganden, för 

att bearbeta intrycken och utifrån de sekundära antagandena skapas automatiska tankar som i 

sin tur ligger till grund för hur vi hanterar och reagerar i situationen (Ljungberg, 2008, s 3-5). 

 

Problemet är när de automatiska tankarna som genereras inte längre har relevans för den 

aktuella situationen. Om ett barn blir övergivet och nonchalerat reagerar det kanske med att 

skapa ett sekundärt antagande i stil med "om jag alltid är glad och duktig kommer jag nog bli 

omtyckt" som i sin tur skapar automatiska tankar för hur det beter sig. När barnet som vuxen 

möter motgångar och misslyckas, när det är naturligt att inse att man inte alltid kan lyckas och 

vara glad, saknar individen verktyg för att hantera sina känslor. Som liten var ju lösningen att 

hela tiden försöka vara glad och duktig.  

 

Förloppet kan beskrivas så här: 

 

situation – automatisk tanke – känsla – handling/beteende 

 

Inom kognitiv psykoterapi är målet att förändra de inlärda automatiska tankarna och få 

individen att inse att de känslor som en situation skapar kanske inte är relevanta i dagsläget. 

Överfört till ämnet för denna uppsats skulle man kunna tänka sig att om man haft negativa 

upplevelser av framträdanden kan detta ha skapat scheman med sekundära grundantaganden 

som "jag måste spela felfritt så att publiken tycker om mig". Detta leder till automatiska 

tankar som skapar en orealistisk press, oro och nervositet. Om man istället kan inse att man 

inte behöver spela felfritt och förstå att man duger ändå, kan man förhoppningsvis förändra 

sina tankemönster och minska sin nervositet (Ljungberg, 2008, s 7). 

 

Somatisk intervention 

I denna grupp finner vi metoder som går ut på att koncentrera sig på avslappning för att bli 

lugn och koncentrerad. Så kallad autogen träning går in under denna rubrik 

(avslappningsövningar med fokus på känslan av tyngd och värme i de olika kroppsdelarna), 

och även meditation och Alexander-teknik (som går ut på att hitta en naturlig och ergonomisk 

kroppshållning). 

 

Beteendemässig intervention 

Till skillnad från kognitiva och somatiska strategier, som arbetar med den situation som 

patienten upplever som obehaglig på avstånd, går beteendemässiga interventioner ut på att 

under kontrollerade former utsätta sig för obehaget. Detta för att man skall vänja sig vid 

situationen och förstå att det inte är något att vara rädd för. 

 

Farmakologisk intervention 

Här strävar man efter att på medicinsk väg försvaga de fysiska reaktioner som nervositeten 

ger upphov till. Har man stora problem med t.ex. darrande händer kan medicin vara ett sätt att 

tillfälligt minska reaktionen så att man får lättare att jobba med och komma tillrätta med den 

verkliga orsaken till problemet. 

 

I boken The Inner Game of Music presenteras en idé som går ut på att man som musiker (eller 

idrottare, affärsman osv.) hela tiden spelar två olika spel, eller matcher, när man utför en 

uppgift (t.ex. spelar på konsert). Den yttre matchen står mellan dig och uppgiften i den yttre 

världen. Som musiker gäller det att få till fingersättningen, spela rätt toner och kanske följa en 

dirigent. Samtidigt som denna yttre match pågår spelas även en match inom oss. Här är det 

inte fysiska personer/händelser som är motståndare utan egna krav, rädsla för att göra bort sig, 



 7 

dåligt självförtroende. Hur man spelar sitt Inner Game menar författarna är avgörande för 

utgången av den yttre uppgiften. Detta handlar inte enbart om förberedelser för enstaka 

framträdanden utan innebär ett tankesätt som påverkar både den dagliga övningen och mål 

som ligger många år fram i tiden. 

 

För att "lyckas" i detta Inner Game finns fyra grundläggande rubriker att utgå ifrån: 

 

Inner Game Basics 1: the performance equation 

 

Författarna beskriver utgången av t.ex. ett framförande med ekvationen: 

 

P = p - i 

 

P står för performance (det slutgiltiga resultatet, t.ex. när du har spelat på konsert), p står för 

potential (din verkliga förmåga, vad du kan uppnå i dina bästa stunder) och i för interference 

(yttre och inre störningar, allt ifrån bländande strålkastare till störande tankar). Det slutgiltiga 

resultatet är alltså musikerns verkliga potential minus störningarna. Om störningarna (i) är 

obefintliga kommer resultatet (P) att motsvara din fulla potential (p) och ju mer störningar det 

finns destå mindre kommer resultatet motsvara din potential. Många försöker förbättra sina 

resultat enbart genom att förbättra sin egen potential, medan metoden som tas upp i The Inner 

Game of Music går ut på att man samtidigt som man stärker sin potential jobbar aktivt för att 

minska störningarna. Allt för att få resultatet att i största möjliga mån likna vår verkliga 

potential (Green & Gallwey, 1986, s. 23).  

 

Inner Game Basics 2: Self 1 and Self 2 

 

I den match som pågår inom oss samtidigt som ett framträdande, finns två aktörer: Jag 1 och 

Jag 2. Jag 1 är den som står för störningarna, allt vi oroar oss för och sådant som vi tror att vi 

bör göra: tankar om vad publiken tycker, vad jag skall äta ikväll, hur det skall gå i takt 54. Jag 

1 tilltalar hela tiden Jag 2. När vi lyssnar på alla förmaningar och kommentarer från Jag 1 blir 

det omöjligt att ägna sig fullt ut åt musiken. Även om kommentarerna kan vara sanna så 

hindrar de dig från att vara närvarande just nu i ditt musicerande. Jag 2 är vår verkliga 

förmåga, allt vi kan och en källa som går att utveckla oändligt mycket. (Green & Gallway, 

1986, s. 29). Det kan vara svårt att definiera ifrån vilket Jag en tanke kommer, men ett sätt att 

tänka är: 

 

Om tanken/rösten du hör inom dig stör din potential så är det Jag 1. 

Om tanken/rösten du hör inom dig främjar din potential så är det Jag 2. 

 

Vi presterar bäst när Jag 1 inte får utrymme att störa, så ofta gör vi bra ifrån oss när vi minst 

anar det (kanske när vi är trötta eller lite sjuka) eftersom vi då slappnar av och inte känner 

kraven att vi måste spela "bra", alltså får vårt rätta jag, Jag 2, mer plats. Även när man känner 

att Jag 1 gör sig påmind och är på väg att ta uppmärksamheten ifrån det vi gör, kan man välja 

att inte lyssna eller börja konversera med Jag 1. Genom att fokusera på något specifikt som 

händer i stunden t.ex. hur melodin vi spelar låter eller hur det känns i fingrarna när strängarna 

trycks ner kan vi behålla fokus på det vi gör.  

 

De olika Inner Game-teknikerna syftar till att man när som helst ska kunna nå det tillstånd 

som författaren kallar relaxed concentration (avslappnad koncentration) då man är alert, 

avslappnad, lyhörd och fokuserad på samma gång. Det är ett naturligt tillstånd som kan 
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infinna sig när man pratar med en vän och tiden bara rinner iväg eller när vi blir helt 

uppslukade av ett spel eller en film (Green & Gallwey, 1986, s. 35-36). I detta tillstånd har vi 

lätt för att lära och tycker det är roligt.  

 

Inner Game Basics 3: The P.E.L. Triangle 

 

Tre viktiga faktorer i Inner Game-metoden är Performance/Achievment (resultat, mål), 

Experience (upplevelse) och Learning (lärande). Dessa tre samverkar med varandra och 

påverkar resultatet av din prestation. Om vi är mer uppmärksamma på vad vi känner när vi 

utför något blir vi mer mottagliga för responsen vi får tillbaka. Denna ökade känslighet gör att 

vi lär oss saker snabbare och då kan vi lättare uppnå våra mål. Ju bättre vi lyckas med att 

uppnå våra mål destå roligare tycker vi det vi gör är och vi tar med oss positiva upplevelser 

(Green & Gallwey, 1986, s. 39). 

 

Inner Game Basics 4: Awareness, Will and Trust 

 

The Inner Game handlar i grund och botten om att utveckla tre egenskaper; medvetenhet, vilja 

samt tillit, så att vi lättare kan uppnå det som kallas avslappnad koncentration. Medvetenheten 

handlar om att vara medveten om vad som sker när man t.ex. spelar på konsert, men att inte 

lägga energi och koncentration på att i stunden bearbeta sina reaktioner på det som sker. Om 

man märker att man spelar fel och genast börjar kritisera sig själv och fundera på varför man 

inte spelade rätt så tappar man fokus på musiken där man är just nu och risken att man spelar 

fel igen ökar. Tankarna vandrar mellan upplevelsen av musiken och de distraherande kritiska 

tankarna kring spelet. 

 

Genom att acceptera distraktionen (vare sig det är egna tankar kring spelet eller ett litet barn 

som gråter högljutt på första raden) men sedan välja att lägga vår uppmärksamhet på något 

annat, kan vi öka vår medvetenhet i musiken och minska irritationen över det som distraherar. 

Till exempel kan man fokusera på noterna eller händerna som spelar, känna efter hur det 

känns i fingrarna när de trycker ner på greppbrädan eller visualisera noterna i huvudet om 

man spelar utantill. Vi kan också koncentrera oss på hur det vi spelar låter. Genom att aktivt 

lägga fokus på något specifikt får vi hjälp att koncentrera oss och avskärma störningar (Green 

& Gallwey, 1986, s. 53-54). 

 

Viljan är viktig för att sätta upp ett mål att färdas mot, något man vill uppnå. Ofta når man 

inte målet på första försöket utan misslyckas och får sätta upp nya delmål under resans gång. 

Har man en stark vilja att nå ett mål blir det lättare att koncentrera sig på det man måste uppnå 

och då är chanserna större att man tar sig dit. Genom att t.ex. föra bok över vad man har för 

mål på både kort sikt (mål med dagens övningspass, vad man vill uppnå denna vecka) och 

lång sikt (kanske ett, fem och tio år fram i tiden) påminns man hela tiden om vart man vill 

komma och kan anpassa de kortsiktiga målen så att de främjar de mer långsiktiga. 

 

Tillit är den tredje egenskapen som är knuten till både medvetenhet och vilja. Tillit krävs för 

att våga vara medveten och släppa taget om att försöka ha koll på allt som händer. Att våga 

sätta upp nya mål när de som man ville uppnå inte nåddes kräver tillit till sin egen kapacitet. 

Det finns många hinder som kan göra att man kan ha svårt att våga sätta upp nya mål, t.ex. 

dålig självbild och misstro till sin egen förmåga. Genom att arbeta upp tilliten till sig själv kan 

man övervinna dessa hinder och lättare nå sina mål (Green & Gallwey, 1986, s. 41). 
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Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur några studerande av klassisk gitarr och klassiskt 

piano upplever konsertsituationer, om de känner att de har några svårigheter/problem i 

situationen och hur de i så fall hanterar dem, och sedan utifrån deras svar undersöka hur man 

skulle kunna hantera deras eventuella problem.  

 

Frågeställningar 
 

Mina frågeställningar är följande: 

 

- Vad beskriver några studerande på klassisk gitarr och klassiskt piano att de känner vid en 

konsertsituation? 

- Har de några problem/svårigheter? I så fall, hur beskriver de upplevelsen av detta? 

- Har de några metoder för att hantera sina upplevelser? I så fall vilka? 
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Intervjufrågor 
 

Följande frågor låg till grund för intervjuerna. 

 

1. Kan du beskriva vad du brukar känna innan ett soloframträdande? 

 Några tankemönster som brukar återkomma? 

 

2. Kan du beskriva vad du känner under ett soloframträdande? 

 Några tankemönster som brukar återkomma? 

 

3. Tycker du att ditt framträdande påverkas beroende på vad du känner? 

 Hur påverkas det? 

 

4. Påverkas du olika beroende av vilket sammanhang/publik du spelar för?  

 

5. Varför tror du att du känner som du gör? 

 Tycker du det finns anledning för dig att känna som du gör? 

 

6. Skulle du vilja förändra hur du upplever situationen? Kunna känna på ett annat sätt? 

 Vad skulle du i så fall vilja känna istället? 

 

7. Tror du att du skulle kunna förändra din upplevelse av situationen? 

 Hur skulle du gå till väga? 

 Har du redan några strategier för detta? Kortsiktiga / långsiktiga? 
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Metod och metoddiskussion 
 

För denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ studie i form av intervjuer. Sammanlagt 

fem musikhögskolestuderande har intervjuats, tre manliga studenter på klassisk gitarr samt två 

kvinnliga på klassiskt piano. Samtliga studenter läser på musiklärarprogrammet. Gitarristerna 

går i årskurs 1, 2 och 5 och de båda pianisterna går i årskurs 4. Intervjuerna gjordes i ett 

avskilt rum med mig och en informant åt gången. Samtalet spelades in och transkriberades 

sedan för att utgöra underlaget för studien.  

 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer eftersom jag var mer intresserad av att få reda på mer i 

detalj hur ett mindre antal informanter tänkte och resonerade än att göra en mer omfattande 

men mindre djupgående undersökning. Jag valde gitarrister och pianister eftersom dessa 

grupper av instrumentalister vanligtvis inte spelar i orkester och ofta spelar helt solo.  

 

Inför intervjuerna hade jag förberett sju huvudfrågor, samt några följdfrågor. I flera fall blev 

hela intervjun mer som ett samtal, där informanten ibland svarade på en fråga innan den var 

ställd och därför fick jag under intervjun ibland hoppa bland frågorna. Detta var jag inställd 

på innan och min intention var att låta den som intervjuades prata på, även om han/hon kom 

in på en annan fråga än den som jag ställde senast. Dock ledde detta till att fråga 5 glömdes 

bort i intervjun med person B. 
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Resultat 
 

Här följer en sammanfattning av vad varje informant svarat på respektive intervjufråga.  

 

 

Fråga 1: Kan du beskriva vad du brukar känna innan ett soloframträdande? 

 

Person A är inte så nervös samma dag, men tycker det är värst minuterna innan och precis när 

man sätter sig på scenen. Då kommer "nervositetskänslan" och tankar som "nu kanske det går 

dåligt". Han säger också att ibland kommer nervositeten inte alls förrän man just satt sig på 

scenen. Informanten försöker ibland intala sig att "nej du är inte nervös" eller "det är inget att 

oroa sig för" fast tycker att det kanske är just då som man blir nervös.  

 

Person B känner vanligtvis "fjärilar i magen" och att hjärtat slår lite fortare än vanligt. Han 

går igenom låten som han skall spela i huvudet och försöker komma ihåg att varva ner, 

eftersom han ofta har för vana att spela alldeles för fort. Både person A och B nämner att 

första låten känns värst (om man spelar flera stycken), sedan brukar nervositeten lägga sig 

lite.  

 

Person C brukar känna svettningar på fingertopparna och får ibland tunnelseende innan ett 

framträdande. Han nämner att han tänker på ställen i musiken som man inte "känner sig 

riktigt hundra på". "Tankar far i huvet. Om man skall spela fel..." .  

 

Person D medger att hon är lite pirrig innan en konsert men inte så mycket, och säger att "det 

är mer att jag vill gå upp där". Hon har varit mer nervös förr, det svartnade för ögonen och 

ville helst att "nåt ska hända så man slipper det här".  

 

Person E känner sig stressad och oroad innan ett framträdande, men tycker att det hör till. Hon 

uttrycker en rädsla för att få blackout eller att folk skall tycka att "det är jättedåligt" och "en 

känsla av att man aldrig är tillräckligt förberedd". Hon nämner också att hon kan få negativa 

tankar i stil med "nu tar jag upp folks tid med skräp". 

 

 

Fråga 2: Kan du beskriva vad du känner under ett soloframträdande? 

 

Person A beskriver att han brukar ha ganska mycket tankar i huvudet under det första stycket 

och "ofta så spelar man ju lite slarvigt i början". Han brukar även darra lite i högerhanden. 

Detta brukar försvinna efter första applåden, då hinner han samla sig lite och får det första 

mötet med publiken. Kanske ger applåden lite extra självförtroende också. För att lugna sig 

försöker person A komma ihåg att andas "lugnt och metodiskt, för då känns det som det 

kommer gå bra ändå". Ibland känner han sig lugn och "ren i huvvet" på scen, men om han 

börjar tänka "ja, vem sitter i publiken" och "var e´ jag nu någonstans", "då börjar det gå 

dåligt".  

 

Person A tillägger att han inte alls är nervös om han spelar i en ensemble eller i ett band, även 

om han har en solistisk roll. Detta tror han beror på att det är hela gruppens insats som 

bedöms och om en gör lite fel blir det inte lika känsligt som när man spelar själv. Hela 

gruppen kan då också hjälpa till att rätta till felet, ensemblen ger en trygghet.  
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Person B tycker framträdandet hänger mycket på hur väl han har förberett sig: "...men 

beroende som sagt på hur väl förberedd jag är så kan det ju hända att ibland så om jag 

börjar fokusera för mycket så tappar jag bort mig". Om han inte är lika förberedd blir han 

"mycket mer nervös, jag börjar tänka mycket mer på vad det är som händer nu [...] vad det är 

för ackord [...] och oftast leder ju det till att jag tappar bort mig, att man liksom får blackout 

för att man låter inte musklerna tänka utan man låter huvvet tänka vad musklerna skall göra".  

 

Person C känner sig stressad när han sitter och spelar solo och ökar lätt i tempot. Han säger att 

det ibland känns som om "det bara är skönt att få det avklarat". Precis som person B tycker 

person C att utgången av framförandet beror mycket på hur väl man förberett sig. "Och sen så 

kan det va´ väldigt mycket att man har tankarna utåt, man tänker mer på dom som sitter och 

tittar än på det man spelar." 

 

Person D säger att hon ibland skakar i början av ett stycke, men att det brukar släppa om hon 

kommer in i musiken. Hon tycker även att tankar på helt andra saker, som vad man skall äta 

senare, kan få henne att slappna av. "Det kanske är någonting i nervositeten som gör att man, 

tänk på det här i stället då, om det börjar bli väldigt jobbigt." Det kan också vara så att hon är 

helt lugn i början men sedan efter en stund kommer tankar som "o just det, nu sitter jag här" 

och då blir hon nervös. Detta säger hon kan ha att göra med att man inte förberett sig mentalt 

innan. Informanten tycker att hon ibland kan koncentrera sig på det hon gör på scen och 

försöker då tänka bort publiken och fokusera på sitt musicerande, men ibland kommer också 

tankar på annat in i bilden och stör. " Och ibland då man spelar upp själv då tänker man på 

annat kanske, vad ska jag äta sen då, eller nåt annat". När dessa tankar kommer in "går ju 

händerna eller fingrarna av sig själv". Och när hon börjar tänka på vad fingrarna spelar "kan 

man också bli helt ”lost”, man är inte medveten om vad man gör". Hjärnan tänker en sak och 

fingrarna går ändå och spelar på som vanligt.  

 

Person E har tidigare haft stora problem med att inte kunna koncentrera sig under ett uppspel 

"så därför har det gått åt skogen". Idag beskriver hon det som hon kan koncentrera sig, 

genom att stänga ute allt annat, men denna koncentration bryts ganska lätt av "att det kommer 

in en sån där tanke": tankar på att man spelar dåligt, vilka som sitter i publiken och vad de 

tycker om spelet "och mycket så här jantelag, vem tror hon att hon är". Men hon säger att hon 

för det mesta kan koppla tillbaka till musiken efter ett sådan litet avbrott.  

 

 

Fråga 3: Tycker du att ditt framträdande påverkas beroende på vad du känner? 

 

Person A störs av lite darr i händerna i början av ett framträdande och ibland under 

framträdandet kan tankarna sväva iväg och han får lite svårare att koncentrera sig på spelet.  

 

Person B drar en tydlig parallell mellan hur väl förberedd han är och hur utgången av 

framträdandet blir. När han är sämre förberedd blir han mer nervös och det påverkar tydligt 

hans spel, han börjar tänka mycket mer på vilka toner han skall spela och kan leda till att han 

tappar bort sig. 

 

Person C tycker absolut att framträdandet påverkas av hur han känner sig, "ju mindre nervös 

desto bättre går det ju". Nervositeten gör bland annat att han tappar kontakten med strängarna 

och "man missar väldigt mycket" och att frasering och uttryck blir lidande. Samtidigt säger 

informanten att "lite nervös det vill man vara. Så man blir taggad...". 
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Person D är inte säker på att publiken hör skillnad i spelet beroende på hur hon själv känner 

sig vid ett framförande. Men hon påpekar att det för hennes egen del, när hon t.ex. tänker på 

andra saker under tiden, inte blir någon riktig "musikupplevelse" av det hela. Här märker hon 

stor skillnad på de gånger hon lyckas koncentrera sig ordentligt, "då är det ju jätteroligt". Det  

blir ett bättre framträdande för att man är mer med i musiken. Annars kanske man bara spelar 

som det står men "lägger ingen känsla i det".  

 

Person E påverkades mycket mer av hur hon kände sig innan ett framträdande förr och att 

nervositeten var ett nervositetsmoment i sig själv, "att man var orolig för att man var nervös". 

Idag beskriver hon det som att hon kan uppbåda ett visst lugn även om hon är nervös och 

genomföra framträdandet ändå.  

 

 

Fråga 4: Påverkas du olika beroende av vilket sammanhang/publik du spelar för?  

 

Person A tycker det är lättare att spela upp för publik som man inte känner. Han tycker 

dessutom det är skönt om det är mörkt i publiken så han inte ser dem så väl. Det blir mer 

nervöst om man känner publiken och om de har koll på vad man spelar. "Det är betydligt 

värre att spela för några få egentligen. Några få som kan musiken. Tio gitarrister det är 

betydligt värre än hundra pensionärer liksom."  

 

Person B uttrycker samma sak, att det är jobbigare att spela för ett mindre sällskap där de som 

lyssnar är insatta i musiken och spelet. Han har lätt att tro att folk då tänker "ahaha, nu spela 

han fel", men försöker att inte tänka på det, eftersom han själv inte tänker så när han sitter i 

publiken. Person B tycker den lättaste situationen att spela upp i är om det inte är så uppstyrt 

och folk lyssnar utan att man tänker på det, när man bara sätter sig med gitarren och spelar 

som i sin egen värld. Men han säger också att när han tänker på att det finns folk som lyssnar 

blir det inte lika lätt längre. Det är mindre nervöst att spela för en allmän publik som kommer 

och lyssnar "av egen fri vilja" och är det en konsert är man "förhoppningsvis då, förberedd 

också och väldigt fokuserad". 

 

Person C tycker det mest nervöst att spela för en publik som är van vid musik och sådana som 

spelar själva. Det är inte så nervöst att spela för folk som inte är så vana. "Dom som inte 

spelar [...] dom tycker väl bara att det är trevligt att gitarren låter ungefär. Att t.ex. spela på 

musikhögskolan skulle vara jättenervöst." Då tycker han att kraven är större, att man skall 

frasera bra och försöka uttrycka någonting, "det kanske inte är lika viktigt om man spelar för 

en publik som inte spelar själva".  

 

Person D tycker att hon påverkas ganska mycket av publiken och vilken lokal och konsert det 

är. Det känns inte så jobbigt att spela i en mindre lokal med lite folk när det är lite spontan 

stämning. "Då vet man att det inte bara är jag som är i fokus". Hon tycker att man då kan 

känna att man "musicerar lite för sig själv då, att man sitter som i ett eget rum ändå". En 

"riktig" publik känns värre, men hon tycker samtidigt att det också kan vara en positiv "trigg" 

så man gör det maximala av situationen. Person D tycker också att det är jobbigare att spela 

för musiker än för folk som inte är så insatta i musik. "Dom är ju så gla'a för vad dom får 

ändå liksom", då känner hon att hon är den som kan mest. Om det är en publik från 

musikhögskolan känns det mer nervöst för att "dom lyssnar på musiken på ett annat sätt än 

vad vanligt folk gör." 
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Person E säger också att hon tycker det är jättestor skillnad på vilken publik man spelar inför. 

Om de som lyssnar är "amatörer eller vanligt folk" så är det inte så farligt. När det sitter folk 

som är mer insatta i musik, spelar samma instrument eller undervisar på instrumentet så blir 

hon däremot mer nervös. Hon säger att hon känner sig bedömd om den som lyssnar är bättre 

än henne själv, för de kanske kan verket och hör sådant som andra inte märker. "Man blir 

genomskådad av dom (skratt), i sin uselhet".  

 

 

Fråga 5: Varför tror du att du känner som du gör? 

 

Person A tror att nervositeten och tankar på att det ska gå dåligt har att göra med att man är 

rädd för att göra bort sig på scen. "Man vill göra bra intryck på folk när man spelar". Han 

säger också att man vill kunna förmedla någonting och man vill kunna känna sig nöjd när man 

har spelat. Ibland kan publiken tycka att det är bra fast informanten själv tycker han spelade 

dåligt och då hjälper inte publikens uppmuntrande ord "för vet man själv att man spelat dåligt 

så är det ändå jobbigt". Person A tycker att man är "fruktansvärt självkritisk", men att detta är 

på både gott och ont. Vore man inte självkritisk skulle man kanske spela sämre, men det 

handlar om att hitta en balans.  

 

Person C tror att nervositeten beror på att det är en sån utsatt situation att spela solo och "har 

alla ögon mot sig". Han säger också att man egentligen inte har så bra odds att klara stycket, 

det är mycket som kan gå fel, men när man har lagt ner så mycket tid på någonting så vill man 

att det skall låta bra. Han uttrycker också en rädsla för att folk kommer att komma ihåg om 

man spelar dåligt till nästa gång, man vill att lyssnarna skall bli nöjda och tycka att det var 

värt att gå och lyssna på. "Det är ju de’ det handlar om, att dom ska tycka att det är bra".  

 

Person D är inne på att man blir nervös för att man inte riktigt vet hur utgången av ett 

framförande kommer bli, men man vill så gärna visa upp att "det här kan jag felfritt, det här 

kan jag jättebra." Hon tror att man inte riktigt litar på sig själv och att man ofta spelar ganska 

svåra stycken som är lite över ens nivå och då vet man inte om man kommer klara det perfekt. 

"Man kommer kanske fixa helheten men man är ju ändå så här att man vill kunna fixa 

varenda liten detalj man har suttit o filat på".  

 

Person E tror att det har med fåfänga och höga krav att göra, "man vill bli uppskattad och 

beundrad. Och man vet att det är en bit kvar tills man förtjänar det (skratt)". Hon menar att 

man har en idealbild av hur man borde spela och vilken nivå man borde ligga på.  

 

 

Fråga 6: Skulle du vilja förändra hur du upplever situationen? Kunna känna på ett 

annat sätt? 

 

Person A tycker det bästa vore om man kunde släppa alla tankar och gå upp och spela "som i 

trans". Att få ha samma känsla som när man sitter i ett övningsrum och kan koncentrera sig 

på musiken och vad man spelar. Han säger också att han skulle vilja få bort det där skaket i 

högerhanden som han ofta får under första stycket.  

 

Person B skulle vilja känna att man vet när man går upp på scen att "det här kommer gå 

skitbra" och att man är så bra förberedd att det sedan går bra också, att det "flyter på". Han 

säger också att det är kul att ha kontakt med publiken samtidigt som man spelar, så man vill 

inte gå in helt och hållet i sig själv under framförandet. "...man kan spela på o samtidigt 
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kanske gå iväg nå’n sekund eller två, titta på publiken och så bara spela på och ändå låta 

bra." Lite nervositet vill han känna, men inte för mycket.  

 

Person C vill känna sig lite nervös när han skall spela upp, så man blir "taggad", men inte så 

mycket så att händerna börjar skaka och man svettas på fingrarna. Han vill känna sig lugn 

ändå och ha kontroll över spelet, men utan att bli för avslappnad och vill kunna rikta fokus 

mot stycket och det man skall spela.  

 

Person D vill också känna sig nervös, men inte för mycket. Hon har någon gång varit alldeles 

för avslappnad vilket inte heller var bra, "då funka ingenting". Hon vill också känna att hon 

gör det för sin egen skull när hon spelar upp och att hon får den positiva känslan när man har 

spelat igenom ett stycke och levt sig in i det och känner att det var roligt.  

 

Person E talar också om själva nervositeten som ganska positiv, "då vet man att man är 

igång". Det hon vill slippa är de negativa tankarna om hur dålig man är m.m. Hon önskar 

känna ett lugn och en mer realistisk förväntan på sin förmåga, "att inte tro att just idag borde 

jag spela som en virtuos". 

 

 

Fråga 7: Tror du att du skulle kunna förändra din upplevelse av situationen? Hur skulle 

du gå till väga? 

 

Person A försöker tänka positivt kring situationen, med t.ex. positiva minnesbilder att "det 

gick bra förra gången" och försöker att inte tänka negativa tankar som att det skall gå dåligt. 

Han vill också gärna vara i konsertlokalen samma dag för att bli lite trygg i omgivningen och 

tycker det hjälper. Han försöker också att vara lugn och inte stressa upp sig samma dag och 

bara umgås med personer man känner väl och ger ett lugnt intryck. Inför sin examenskonsert 

gjorde han "låtsaskonserter" i lokalen där han föreställde sig publik och försökte göra sig lite 

nervös för att simulera en riktig konsertsituation vilket fungerade för honom. Han vill också 

kunna styckena som skall spelas långt i förväg. Som mental förberedelse nämner han också 

att man verkligen skall tänka på att man skall ha den där konserten, att titta på eventuell 

affisch och tänka sig in i situationen. Person A nämner igen hur viktigt han tror det är med 

andningen, att det ger ett lugn. Om han blir nervös under en konsert säger han också att han 

"försöker gå in i musiken istället för i sitt huvud", och försöker lyssna mer på musiken än att 

tänka på exakt vilka toner man spelar.  

 

Person B tror att man genom att spela upp mycket för folk kan arbeta bort nervositet, eller 

som han uttrycker det, bli bekant med den och lära sig att även om man är nervös så tar den 

inte över utan man kan fortfarande spela. "Jag tror att nervös är man alltid på ett eller annat 

sätt, bara att man lär sig kontrollera den liksom". Att just spela upp ofta och att man ska 

acceptera motgångar och tänka att det går bättre nästa gång, är de enda metoderna som person 

B är bekant med. 

 

Person C tror att han kan bli mer bekväm att spela upp genom att träna sig i att spela upp för 

folk ofta, på t.ex. konserter och gemensam gitarrlektion. Han tänker också på att andras djupt 

innan ett uppspel, fokusera på det man skall göra, vara väl förberedd och ha övat stycket i ett 

långsamt tempo. Han säger också att man skall vara nöjd med sin prestation om man spelar 

80% så bra som man gjort i övningsrummet. Att nå upp till 100% är svårt och några fel gör 

inte så mycket. Person C talar också om att man skall hålla masken, "fejka", så man ser glad 

ut, även om det går lite dåligt.  
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Person D tycker hon har förändrat sin egen upplevelse av uppspel genom att spela upp 

mycket. Hon nämner att hon tränat sig genom att spela i mindre ensembler och där kunnat 

lära sig att hantera nervositeten och ta med sig den känslan till de tillfällen hon spelar helt 

solo. När hon inte känner sig tillräckligt taggad eller nervös inför ett uppspel hoppar och 

skuttar hon lite för att "få igång" kroppen och bli "lagom nervös".  

 

Person E tror att hon skulle kunna förändra sin situation men säger att "det är nog en lång 

process tror jag. Så det ligger i framtiden." Samtidigt säger hon att hon tidigare haft stora 

problem med att koncentrera sig, men att hon idag kan "hålla en ganska bra koncentration". 

Hon har försökt att tänka positiva tankar för att lugna sig men säger att det som kanske hjälpt 

mest på senare år är en känsla av att det inte spelar så stor roll hur det går. "Ok man kanske 

inte blir rankad som den bästa pianisten på skolan men vad gör det". Hon nämner också att 

man vid uppspel kan försöka att "stänga av den inre monologen ett tag", så att man kan 

koncentrera sig på det man gör (i stil med tanken som presenteras i The Inner Game of Music, 

som hon har läst). Hon har också funderat på varför hon ibland innan uppspel tänker tankar 

som "hoppas jag snubblar i trappan och bryter handlederna, då slipper jag göra det här." 

"Och då har man funderat på varför man tänker så. Det ska ju vara ett nöje att visa vad man 

har gjort." 
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Diskussion 
 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur några musikhögskolestudenter 

upplever konsertsituationer, om de har några svårigheter, vad de känner och hur de hanterar 

eventuella problem. Arbetets frågeställningar har varit: 

 

- Vad beskriver några studerande på klassisk gitarr och klassiskt piano att de känner vid en 

konsertsituation? 

- Har de några problem/svårigheter? I så fall, hur beskriver de upplevelsen av detta? 

- Har de några metoder för att hantera sina upplevelser? I så fall vilka? 

 

Samtliga informanter upplever någon sorts stress, nervositet eller oro inför och under en 

konsertsituation, men person D sa även att hon inte var så nervös utan "det är mer att jag vill 

gå upp där". Ingen förutom D beskriver en känsla av att vilja gå och upp, att det skall blir 

roligt. Nervositeten yttrar sig bland annat genom "fjärilar i magen", svettningar och negativa 

tankar innan konserten som handlar om att man inte är tillräckligt förberedd, att det kommer 

gå dåligt och att man skall spela fel. Tre av informanterna uppger att de i början av 

framträdandet brukar darra lite i händer och/eller fötter, dock brukar det gå över efter en 

stund.  

 

Nervositeten tar sig också uttryck genom att samtliga intervjuade mitt i spelet kan tappa 

koncentrationen och börja tänka på andra saker än musiken. Person C säger "Och sen så kan 

det va väldigt mycket att man har tankarna utåt, man tänker mer på dom som sitter och tittar 

än på det man spelar." Tankarna kan också handla om helt andra saker. Person D säger " 

ibland då man spelar upp själv då tänker man på annat kanske, vad ska jag äta sen då, eller 

nåt annat". Även negativa tankar kan dyka upp under uppträdandet och de handlar oftast om 

vilka som sitter i publiken och vad de tycker om spelet. Person E lägger till "och mycket så 

här jantelag, vem tror hon att hon är".  

 

Alla intervjuade känner en stor påverkan av vilken publik de spelar för. Samtliga tycker det är 

lättare att spela inför en allmän publik som inte håller på med musik till vardags. Person A 

som spelar gitarr tycker att "tio gitarrister, det är betydligt värre än hundra pensionärer 

liksom." När de spelar för en publik där många spelar själva känner informanterna det som att 

kraven på sin egen prestation höjs och det kan komma en känsla av att vara bedömd. Det är 

mindre nervöst att spela inför en publik som inte spelar själva, då kan en känsla av att jag är 

den som kan mest infinna sig. Informanterna känner det som att denna publik har lägre krav 

än den musikvana publiken. 

 

Person E är den enda av de intervjuade som sade att hon läst en del böcker om mental träning 

och rampfeber, men hon tycker att hon "genomskådar det. Jag kan liksom inte lura mig själv 

med positiva affirmationer eller liksom. Då känner jag att det där ju töntigt, sluta med det. 

(skratt)". Hon nämner dock att, i stil med det som presenteras i The Inner Game of Music, hon 

under ett framträdande försöker "stänga av den inre monologen ett tag" så att hon kan 

koncentrera sig på framförandet utan att störas av tankar på annat.  

 

Fyra av informanterna nämner att det är ett bra sätt att spela upp ofta och på så sätt vänja sig 

vid konsertsituationen, då blir nervositeten mindre och man lär sig kontrollera den. Två av 

dem nämner att de använder positiva minnesbilder för att lugna sig inför ett uppspel. Andra 
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faktorer som informanterna nämner för att förbereda ett framträdanden är att man skall vara 

väl förberedd, försöka hålla masken om det går lite dåligt och att andas lugnt och försöka 

fokusera på det man skall göra. Person A tycker det är viktigt att man kommer ihåg att andas 

ordentligt för det verkar lugnande för honom. Person E säger att hon på senare år har fått en 

mer avslappnad känsla till hur det går, skulle hon missa lite så gör det ingenting, och upplever 

att det hjälpt henne. 

 

Att bara en av de fem informanterna, person D, nämner att det på något sätt känns lustfyllt att 

gå upp på scen är intressant. De andra nämner enbart negativa känslor, eller uttrycker sig på 

sätt som man inte vet är negativa eller positiva (som "fjärilar i magen" eller "hjärtat går lite 

fortare än vanligt"), vid frågan Vad brukar du känna innan du skall göra ett 

soloframträdande?  

 

Person D är också den enda som säger att hon ibland är för lite nervös, så att hon känner att 

hon inte presterar bra på grund av vad Lundeberg beskriver som för låg spänningsnivå: 

 

Men även för lite spänning försämrar den musikaliska prestationen, 

t.ex. genom ett framförande som kan vara korrekt men saknar liv och 

glöd.                                                                (Lundeberg, 1998, s 10) 

 

Det finns tre olika sätt att reagera på den press som ett framträdande för publik innebär: 

 

 1. Musicerandet blir mer levande och upplevs som bättre. 

 2. Man spelar sämre på grund av t.ex. bristande koncentration och darrningar. 

 3. Framträdandet blir korrekt, men utan känsla, inspiration och engagemang från  

     musikern. (Lundeberg, 1998, s 14) 

 

Samtliga tre reaktioner återfinns hos de intervjuade. Det första alternativet är det som man 

strävar efter att uppnå men som endast person D uttrycker sig ha känt av. Hon beskriver det 

som att det inte blir någon riktig "musikupplevelse" när hon har tankarna på annat håll, men 

de gånger hon lyckas koncentrera sig märker hon stor skillnad: " Men ibland så händer det att 

man tänker mer på musiken, att man lyssnar." "...då är det ju jätteroligt. Då blir det ju ett 

bättre framträdande, det är ju klart." Hon beskriver också hur det är när man är för 

avslappnad, alternativ tre: "När man inte blir så nervös så blir det inte bra heller ibland. För 

då slarvar man och man gör inte det bästa man kan egentligen, då får man ju inte den där 

aha-upplevelsen heller när man spelar." Aha-upplevelsen som person D syftar på är när man 

är med i musiken, lyssnar och spelar med känsla.  

 

Alternativ två beskriver alla intervjuade att de känner av ibland. Det problem som verkar vara 

störst för dem är att de under en konsert ofrivilligt får tankar på annat, och detta stör deras 

koncentration. Ingen av informanterna uttrycker att darrande händer eller andra fysiska 

symtom är det jobbigaste, även om tre av dem ibland darrar vid en konsert. Men det som alla 

informanter säger är att de tappar koncentrationen på grund av tankar som stör under 

framträdandet. Person E säger: " Men det (koncentrationen) bryts ganska lätt, av att det 

kommer in en sån där tanke att åh nu, å nej nu hörde nån att jag spela... å nej nu sitter den 

där i publiken, vad ska den tycka." Utifrån det resonemang som presenteras i The Inner Game 

of Music skulle man kunna säga att detta är Jag 1 som talar, tanken/rösten som stör stör din 

potential. Jag 1 tilltalar hela tiden Jag 2 (som är allt det vi kan, vår fulla potential) och här kan 

man uppleva att det blir en dialog emellan jagen. Detta nämner person E, som säger att hon 

under ett framträdande försöker "stänga av den inre monologen ett tag". 
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För att undvika dessa negativa tankar och dialoger i sitt huvud behöver man behålla 

koncentrationen på musiken och det man spelar. De olika metoder som författarna till The 

Inner Game of Music föreslår för att behålla eller återfå koncentrationen handlar bland annat 

om att fokusera på någon enskild faktor och på så sätt bli fri ifrån tankar på annat. Det kan 

handla om att t.ex. fokusera på det man hör, lyssna på en melodi eller på rytmen i det man 

spelar. Eller att tänka på hur det känns i kroppen, kontakten med strängar eller tangenter, 

vibrationer från instrumentet m.m. 

 

Genom att koncentrera sig på något specifikt kan man få övriga ljud och distraktioner att 

tonas ner och man blir mer närvarande i nuet, i det man spelar (Green & Gallwey, 1986, s. 

54). Att tänka på nästa stycke man skall spela eller gräma sig över att man just spelade lite fel 

är också sådant som tar fokus ifrån nuet och i sin tur gör att man lättare tappar bort sig eller 

spelar fel igen. Musiken skapas ju här och nu och det kräver att musikerna är närvarande här 

och nu. "Därför gäller det att hålla sig i nuet och leva sig in i musiken i stället för att tänka 

på allt som kan gå snett." (Lundeberg, 1998, s. 29). 

 

Lundeberg menar att nyckeln till att kontrollera sina nerver ligger i det han kallar 

sinnesnärvaro. Genom att uppnå detta måste vi bestämma oss för och kontrollera vad vi ska 

ha i våra sinnen och de tre viktigaste av dessa i detta sammanhang är hörsel, känsel och syn. 

Hörseln har vi för att registrera utifrånkommande ljud, minnas ljud, föra inre dialoger m.m. 

Med känseln känner vi av vår kroppshållning, rörelser, känslor, kontakt och beröring. Med 

synen får vi synintryck, minnesbilder och konstruerade inre bilder. Genom att fylla dessa tre 

sinnen med det musikaliska budskapet hindrar vi andra tankar från att tränga sig på och vi kan 

koncentrera oss på det vi gör. Lundeberg sammanfattar det så här: "Alltid något vettigt i 

huvudet, medvetande i djupt i kroppen och en visuell projektion ut i rummet" (Lundeberg, 

1998, s 29-30).  

 

Person A beskriver sina metoder när han känner att han blir nervös, som går ut på att inte 

försöka tänka för mycket: "Så tror jag att jag brukar tänka att bara spela liksom och försöka 

lyssna själv på musiken istället för att fundera vilka toner jag ska spela... lyssna på mig själv 

vad man uttrycker liksom. Man försöker gå in i musiken istället för i sitt huvud liksom." Att 

koncentrera sig på just musiken, samtidigt som man kommunicerar med publiken, är enligt 

Lundeberg det man bör sträva emot: "det bästa botemedlet mot rampfeber och prestations-

ångest är att koncentrera sig på själva musiken, dess känslor och bilder, och kommunicera 

detta till publiken." (Lundeberg, 1998, s. 29). När person B beskriver hur han helst skulle 

känna under ett framträdande nämner han detta med publikkontakten: "Bara flyter på.  

Gärna kanske utan att gå in i sig själv. För det är kanske inte det bästa heller utan man...  

kul o ha kontakt med publiken också samtidigt som man spelar."  

 

I intervjuerna ställer sig dock informanterna lite olika till publikkontakten. Person A tycker 

det är skönt att inte märka av de som lyssnar så mycket "Ofta är det ganska skönt om man 

slipper... om det är mörkt i publiken, så man slipper se publiken..." Han tycker också att det 

vore skönt att spela på scen som om man vore i "trans" och "det vore skönare om man bara 

kunde spela som man gör i ett övningsrum". Även person D försöker "bara tänka på mig själv 

och musicera själv" men säger att den koncentrationen lätt bryts av ljud från publiken eller 

någon som rör på sig. Men frågan är om det är ett bra sätt att försöka tänka bort publiken. 

Hela anledningen till att man spelar upp för en publik är ju att publiken skall få ta del av 

musikern och hans/hennes tolkning av musiken och då bör det finnas någon sorts 

kommunikation mellan dessa parter.  
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En artist föds och utvecklas i mötet med sin publik. Han eller hon ger till 

publiken, som tar emot och ger tillbaka i en spiralformig rörelse. Det är därför 

viktigt att vi utvecklar våra attityder till publiken. 'Att ge' är en konstruktiv 

tanke. (Persson, 1996, s 71). 

 

Rädslan att spela inför en publik som anses var musikkunniga, som alla de intervjuade ger 

uttryck för, bottnar enligt dem själva bland annat i att man är rädd för att göra bort sig och 

spela fel. Man vill så gärna visa precis hur duktig man är och att publiken skall tycka om det. 

Persson (1996, s 12) beskriver detta som huvudorsaken till detta som han kallar scenskräck. 

 

"Alltså, scenskräck är en reaktion inför möjligheten att förlora inte 

livet men väl den position som man skaffat sig i den egna 

umgängeskretsen, bland medstudenter eller kollegor. Scenskräck är 

den mer eller mindre omedvetna rädslan för att förlora en social 

identitet, och den rädslan startar automatiskt en kroppslig reaktion." 

 

Studier visar att om musiker tillåts göra misstag under ett framträdande sjunker deras 

stressnivå märkbart (Persson, 1996, s 22). Detta accepterande av att man inte alltid spelar 

perfekt är mycket viktigt, vi lyckas helt enkelt bättre om vi tillåter oss att misslyckas, vilket vi 

oundvikligen, eftersom vi inte är maskiner, i viss mån kommer att göra. Om vi vet med oss att 

vi får misslyckas och spela fel, tänka att vi får en andra chans, har vi inget att förlora. Då kan 

vi lättare slappna av och vårt rätta jag får mer utrymme. 

 

Fyra av de fem informanterna nämner att de tror att ett bra sätt att minska sin nervositet är att 

spela upp ofta inför publik. Detta sätt att arbeta, att utsätta sig för obehaget, är en så kallad 

beteendemässig intervention och kanske det vanligaste sättet att arbeta med nervositet. Person 

A nämner flera gånger att han tror det är viktigt att man tänker på sin andning och att en 

kontrollerad andning kan hjälpa till att skapa lugn, vilket kan inordnas som en s.k. somatisk 

intervention, som går ut på att få kroppen att slappna av. Även person C nämner att man skall 

"andas djupt". Utöver det beskriver inte någon av informanterna att de har någon mer 

långsiktig eller noggrann metod för att arbeta med sin nervositet. 

 

Psykologer har funnit att ett effektivt sätt att hantera oroliga tankar kring hur ett framförande 

skall gå är att ställa sig frågan Vad är det värsta som kan hända? Om jag spelar fel och 

kommer av mig på konserten, kommer mina vänner och min familj att tycka sämre om mig? 

Antagligen inte. Kommer jag bli utskrattad? Antagligen inte. Genom att tänka igenom detta 

och fundera på vilket svar det blir på frågan finner man ofta att de rädslor man har är 

överdrivna. Då kan man istället lita på sig själv och den förmåga som man faktiskt besitter 

(Green & Gallwey, 1986, s. 99). Man måste också komma ihåg att ens värde som människa 

inte förändras av hur man lyckas som musiker. Att jämföra sig med andra musiker kan vara 

konstruktivt och bra för det kan hjälpa oss till vidare utveckling. Men bara om vi kommer 

ihåg att prestationerna är skilda ifrån vår personlighet och påverkar inte vårt människovärde 

(Lundeberg, 1998, s 67-68). 

 

Det går inte att i denna studie se några tydliga kopplingar mellan graden av nervositet och 

faktorer som instrument eller kön. Resultaten pekar på att samtliga informanter känner av 

nervositet oberoende av dessa två faktorer, men det är för få deltagare i undersökningen för att 

kunna dra tillförlitliga slutsatser av detta slag. Dock kan man se en antydan till att de tre 

personer som går i de högre årskurserna (fjärde och femte året på utbildningen) har kommit 

längre i arbetet med att hantera sin nervositet än de två som går sitt första eller andra år. De 
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äldre studenterna beskriver mer utförligt hur de tänker och resonerar vid ett framträdande. Två 

av dem beskriver dessutom tydligt att de känner skillnad på hur de hanterar nervositeten idag 

jämfört med för ett par år sedan. Person E säger " men jag kan uppbåda det här lugnet, eller i 

alla fall genomföra det ändå". Person C (som går i årskurs ett) påpekar själv att han inte har 

spelat så mycket inför publik och säger angående att framträda på musikhögskolan att  "... det 

skulle vara jättenervöst." Åren på musikhögskolan innebär många tillfällen att spela upp, 

både frivilliga och obligatoriska, och är säkert för de flesta en mycket viktig del i träningen i 

att lära sig framträda. 
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Slutord 
 

Jag uppfattar det som att personerna i min undersökning upplever att deras nervositet ibland 

är ett ganska stort problem. Kanske inte alltid, men tillräckligt ofta för att de skulle ha nytta 

av att arbeta med de svårigheter de upplever. Endast en av de intervjuade nämnde att hon 

mera aktivt har läst litteratur i ämnet för att arbeta med sin nervositet, men hon menade också 

angående mental träning att "... det är nog en lång process tror jag. Så det ligger i framtiden." 

Min egen upplevelse är att det på ett sätt säkert är en lång process, men att man kan känna 

skillnad ganska snabbt om man verkligen försöker förändra sin situation.  

 

Förvånande nog uttryckte endast en av informanterna att hon inför ett framträdande hade en 

känsla av att hon verkligen ville gå upp på scen. Jag tror att detta är en mycket viktig punkt. 

Glädjen att få spela musik för andra är en grund för lyckade framträdanden och borde vara 

den största drivkraften för musikern. Jag tror att publiken märker stor skillnad på en musiker 

som tycker det är roligt att stå på scen och en som gör det av eget eller andras tvång.  

 

Person E uttrycker det så här: 

 

"Det är det som hörs också, om man tycker det är roligt eller inte. [...] 

Man har försökt mota bort såna här tankar som 'hoppas jag snubblar 

i trappan och bryter handlederna, då slipper jag göra det här'. Och då 

har man funderat på varför tänker man så? Det ska ju vara ett nöje att 

visa vad man har gjort." 

 

 

De intervjuade i denna studie har nämnt ett flertal orsaker till varför de tror att de blir nervösa 

innan och under ett framträdande. De vanligaste orsakerna tycks vara: 

 

- Rädslan för att spela fel och göra bort sig. 

- Rädsla för att man inte kommer prestera sitt bästa. 

- Negativa tankar kring vad publiken ska tycka om framträdandet. 

 

Möjliga metoder som framkommit för att hantera dessa problem: 

 

- Att komma ihåg att våra prestationer är skilda från vår personlighet och inte påverkar 

vårt värde som människor. 

- Att så ofta som möjligt spela inför publik och alltid vara väl förberedd. 

- Att vid framträdandet koncentrera sig på musiken och förmedlingen av den, och på så 

sätt hålla sig i nuet. 

 

 

Att arbeta med eventuell rampfeber och nervositet borde vara väldigt angeläget för alla som 

studerar musik, eftersom det är en naturlig del att man musicerar inför andra människor. Även 

om man själv inte vill bli konserterande musiker har man som lärare en stor möjlighet och ett 

ansvar att hjälpa sina elever att få ett sunt förhållande till konserter och uppspel. 
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Jag är själv snart färdigutbildad gitarrpedagog och känner att detta ämne skulle kunna fått mer 

utrymme i min utbildning. Jag upplever att många studenter blir mycket uppstressade av t.ex. 

terminsredovisningar och uppspel och de skulle ha stor nytta av att fundera kring sina känslor 

och fråga sig "Varför känner jag så här?" och "Är det rimligt att jag känner som jag gör?".  

 

Min egen erfarenhet är att den oro man kan känna inför en konsert är oproportionerligt stor; 

även fast man vet att det gick bra förra gången och man är lika förberedd denna gång tror man 

att det kan bli ett fiasko. Då måste man försöka tänka förnuftigt och inte i första hand lita på 

sina känslor, eftersom dessa mycket väl kan vara t.ex. automatiska tankar genererade av 

scheman som skapats vid andra tillfällen som inte längre är relevanta. Det finns många olika 

metoder och tankesätt för att hantera stress och oro inför och under ett framträdande, men 

följande mening sammanfattar det som kanske är det allra viktigaste: 

 

 

"Därför gäller det att hålla sig i nuet och leva sig in i musiken i stället 

för att tänka på allt som kan gå snett."  (Lundeberg, 1998, s. 29). 
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Fortsatt forskning 
 

Denna undersökning pekar på att musikhögskolestudenter inom klassisk gitarr och klassiskt 

piano har vissa problem med nervositet vid konsertsituationer. Undersökningen är begränsad 

till fem studenter och två instrumentgrupper men resultatet ger ändå en indikation på hur 

musikhögskolestudenter på gitarr och piano i den klassiska genren upplever 

uppspelssituationer.  

 

Detta är ett angeläget område som för många musiker är någon sorts problem och som 

förtjänar att utforskas ytterligare. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara: 

 

Hur upplever studenter som spelar mycket i orkester sina soloframträdanden? Finns det någon 

skillnad mellan dem och studenter som inte spelar i orkester? 

 

Vilka skillnader finns i hur studenter på t.ex. elgitarr och klassisk gitarr upplever en 

konsertsituation? Om det är någon skillnad, varför är det så? 

 

Upplever studenter på musikhögskolan att de får tillräcklig undervisning i hur man kan arbeta 

med nervositetsrelaterade problem? Om det inte sker tillräckligt, hur skulle det kunna bli en 

naturlig del av utbildningen? 
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