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Syftet	med	denna	studie	är	att	utforska	på	vilka	sätt	musikhögskolestudenter	erfar	fe-
nomenet	nervositet	i	samband	med	konserter.	För	att	uppnå	syftet	ställs	följande	forsk-
ningsfrågor:	På	vilka	sätt	erfar	musikstudenter	nervositet	före,	under	och	efter	konsert?,	
Vilka	skillnader	upplever	musikstudenter	att	det	finns	mellan	olika	genrer	gällande	synen	
på	nervositet?,	Vilka	faktorer	lyfter	musikstudenter	fram	som	positiva	gällande	nervositet?	
I	bakgrundskapitlet	beskrivs	tidigare	forskning	om	ämnet	nervositet	gällande;	upplevel-
ser	av	nervositet,	skillnader	mellan	musikgenrer,	samt	vad	det	finns	för	positiva	sidor	
med	nervositet.	De	teoretiska	utgångspunkterna	för	studien	är	fenomenologi	och	mu-
sikpsykologi.	För	att	svara	på	studiens	forskningsfrågor	används	kvalitativa	semistruk-
turerade	intervjuer.	Intervjuerna	har	transkriberats	och	analyserats	utifrån	tematisk	
analys.	Resultatet	visar	att	fenomenet	nervositet	i	samband	med	konserter	utgörs	av	
teman	som:	Affektladdad	nervositet	före	och	under	konsert	samt	Känslor	efter	konsert.	De	
underteman	som	rör	affektladdad	nervositet	före	och	under	konsert	rör	teman	som:	
Kroppsliga	reaktioner,	Att	vara	mer	eller	mindre	utsatt	på	scen,	Förväntningar,	Miljöns	
betydelse,	Förberedelse,	Skakningar	och	svettningar,	Analyserande	tankar,	Publiken	på-
verkar	nervositeten,	Glädje,	besvikelse	och	distans	till	prestationen	samt	Utmattningskäns-
lor.	Resultatet	visar	också	teman	som:	Upplevda	skillnader	mellan	genrer	och	miljö,	samt	
Fokus	och	energi	-	nervositetens	fördelar.	Informanterna	beskriver	här	underteman	som:	
Större	press	på	klassiska	musiker	och	att	Konserthus	inte	är	en	avslappnad	miljö.	I	dis-
kussionen	sätts	resultatets	teman	i	relation	till	tidigare	forskning	och	litteratur	samt	
studiens	vetenskapsfilosofiska	perspektiv.		
	
	
Nyckelord:	nervositet,	musikpsykologi,	fenomenologi,	upplevelse,	konsert,	prestation.		
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Abstract		
	
Thesis	2	–	Music	Education	
Title:	 Concert	 and	 Butterflies	 in	 the	 Stomach:	 A	 qualitative	 interview	 study	 about	 the	
experience	of	stage	fright	by	music	students	
Author:	Katarina	Aschbacher	
Semester	and	year:	Spring	2016	
Course	coordinator	institution:	Ingesund	School	of	Music,	Karlstad	University	
Supervisor:	Ann-Sofie	Paulander	
Examiner:	Ragnhild	Sandberg	Jurström		
	
The	purpose	of	this	study	is	to	explore	the	ways	in	which	music	college	students	experi-
ence	the	phenomenon	of	nervousness	at	concerts.	To	achieve	this	purpose,	the	following	
questions	of	research	are	used:	In	what	ways	do	music	students	experience	nervousness	
before,	during	and	after	concerts?	What	differences	do	the	music	students	experience	be-
tween	different	music	genres	concerning	performance	anxiety?	What	are	the	positive	fac-
tors	of	performance	anxiety	according	to	the	music	students?	The	background	chapter	
describes	previous	research	on	nervousness	such	as:	experience	of	nervousness,	differ-
ences	between	music	genres	and	if	there	are	any	positive	aspects	of	nervousness.	Phe-
nomenology	and	the	psychology	of	music	are	the	theoretical	basis	for	this	study.	To	an-
swer	the	questions	of	this	research	study	qualitative	semi-structured	interviews	are	
used.	The	interviews	were	transcribed	and	analysed	with	a	thematic	analysis.	The	result	
shows	that	the	phenomenon	nervousness	at	concerts	consists	of	the	themes:	Affective	
loaded	nervousness	before	and	during	the	concert,	and	Feelings	after	the	concert.	The	
themes	related	to	affective	loaded	nervousness	before	and	during	concerts	consists	of:	
Bodily	reactions,	To	be	more	or	less	exposed,	Expectations,	The	environment	is	important,	
Preparation,	Shaking	and	sweating,	Analytical	thoughts,	The	audience	affects	on	nervous-
ness,	Joy,	disappointment	and	getting	a	distance	the	to	performance	and	Feelings	of	fa-
tigue.	In	the	result	it	was	shown	that	the	informants	perceived	differences	in	stage	fright	
depending	on	music	genre	and	environment.	The	results	also	showed	the	positive	aspect	
of	nervousness	that	prevails	into	focus	and	energy.	The	informants	experience	that	clas-
sical	musicians	have	more	pressure	on	themselves	than	other	musicians	and	that	the	envi-
ronment	of	the	concert	halls	are	not	a	relaxed	setting.	The	discussion	set	these	themes	in	
relation	to	previous	research,	literature,	music	psychology	and	phenomenology.	
	
	
Keywords:	stage	fright,	psychology	of	music,	phenomenology,	experience,	concert,	per-
formance.	
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Förord		
	
Tack!	
	

- till	min	handledare	Ann-Sofie	Paulander	som	hjälpt	och	stöttat	mig	genom	hela	
arbetsprocessen!		
	

- till	informanterna	som	deltagit	i	denna	studie,	utan	er	skulle	inte	denna	forskning	
varit	möjlig!	
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1	Inledning		
I	detta	kapitel	presenteras	i	en	inledande	text	mitt	valda	intresseområde;	nervositet	och	
scenframträdanden	i	musik.	Därefter	redogörs	för	studiens	problemområde	samt	arbe-
tets	disposition.		

1.1	Inledande	text	
Att	bli	nervös	inför	ett	scenframträdande	är	vanligt	förekommande	bland	oss	männi-
skor.	Ofta	förknippas	nervositet	under	ett	framträdande	med	något	negativt,	som	något	
som	stör.	Själv	har	jag	många	gånger	blivit	så	nervös	att	jag	har	haft	svårt	att	sova	dagen	
innan	en	konsert	när	jag	ska	spela	pianosolo.	Innan	konserter	får	jag	dessutom	kraftig	
handsvett	vilket	inte	underlättar	då	jag	som	pianist	liksom	bara	glider	runt	på	tangen-
terna.	Innan	konserter	får	jag	också	ofta	frågan	”är	du	nervös?”	vilket	för	mig	blir	en	på-
minnelse	om	att	verkligen	bli	nervös	inför	att	publiken	sitter	därute	och	att	mitt	fram-
trädande	kan	gå	fel.	Ett	problem	hos	musiker	och	musikpedagoger	är	också	enligt	min	
uppfattning,	att	vi	samtalar	kring	nervositet	som	något	negativt,	att	det	är	något	som	vi	
helst	ska	försöka	undvika	att	känna	inför	en	betydelsefull	spelning	eller	konsert.		
	
Min	personliga	uppfattning	är	att	klassiska	musiker	blir	mer	nervösa	inför	framträdan-
den	än	vad	musiker	inom	den	afroamerikanska	genren	och	andra	genrer	blir.	Jag	har	ju	
själv	som	klassisk	musiker	också	en	ganska	negativ	erfarenhet	av	nervositet,	men	frågan	
är	om	det	verkligen	måste	vara	så.	Kan	det	vara	möjligt	att	det	finns	en	annan	syn	på	
nervositet	där	den	mer	vänds	till	en	fördel?	Detta	är	något	som	jag	gärna	vill	ta	reda	på	i	
det	här	examensarbetet	som	skrivs	inom	ramen	för	ämneslärarutbildningen	i	musik	på	
Musikhögskolan	Ingesund.	För	mig	som	blivande	musiklärare	är	det	viktigt	att	förstå	hur	
elever/studenter	upplever	nervositet	för	att	jag	som	lärare	ska	kunna	hjälpa	dem.	

1.2	Problemområde		
Enligt	Wilson	och	Roland	(2002)	visar	forskning	att	nervositet	är	vanligt	förekommande	
hos	musiker	när	de	ska	spela	på	konserter	eller	göra	andra	framträdanden.	Nervositet	
kan	bidra	till	fjärilar	i	magen,	svettningar,	darrningar	och	mycket	tankar	kring	det	som	
ska	utföras	(Tobin,	2009).	Många	musiker	upplever	också	nervositet	som	något	negativt,	
som	kan	störa	det	musikaliska	framförandet	(Papageorgi,	Chreech	&	Welch,	2011).	Min	
uppfattning	är	att	musiker	ofta	blir	nervösa	för	att	de	är	rädda	att	spela	fel,	komma	av	
sig	i	musiken	eller	på	något	sätt	”skämma	ut	sig”	inför	publik.	Vissa	menar	dock	att	det	
är	bra	att	vara	lite	nervös	eller	”taggad”	då	det	kan	bidra	till	ett	mer	levade	framförande	
(Lundeberg,	1998).	Min	uppfattning	är	också	att	klassiska	musiker	tenderar	att	bli	mer	
nervösa	än	musiker	från	andra	musikgenrer	inför	konserter.	I	föreliggande	studie	ut-
forskas	därför	hur	musikstudenter	från	olika	genrer	erfar	och	ser	på	nervositet,	här	ut-
forskas	också	om	de	kan	se	några	fördelar	med	nervositet.	Studier	inom	detta	område	är	
viktigt	anser	jag,	då	musiker	behöver	få	insikt	i	hur	de	kan	hantera	sin	nervositet	för	att	
kunna	göra	sitt	bästa	under	en	konsert.	Det	är	också	viktigt	för	musiklärare	överlag	och	
för	mig	som	kommande	musiklärare	att	få	kunskap	om	hur	jag	på	bästa	sätt	kan	bemöta	
och	hantera	elever	som	blir	nervösa	i	olika	situationer.		

1.3	Arbetets	disposition	
Kapitel	ett	innehåller	en	inledande	text	där	det	valda	intresseområdet	nervositet	pre-
senteras.	Därefter	redogörs	för	studiens	problemområde	samt	dispositionen	i	arbetet.	I	
kapitel	två	presenteras	studiens	bakgrund	som	innehåller	forskning	om	ämnet	nervosi-
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tet	kopplat	till	musikframträdanden.	Här	belyses	vad	tidigare	studier	kommit	fram	till	
gällnade	upplevelser	av	nervositet,	vad	det	finns	för	positiva	sidor	av	nervositet,	meto-
der	och	tekniker	som	förebygger	nervositet	samt	studiens	problemformulering,	syfte	
och	forskningsfrågor.	Kapitel	tre	redovisar	studiens	vetenskapsfilosofiska	utgångspunkt;	
fenomenologi	samt	teori;	musikpsykologi.	I	kapitel	fyra	presenteras	studiens	metodolo-
giska	utgångspunkter	samt	val	av	metod;	kvalitativa	semistrukturerade	intervjuer.	Här	
redogörs	också	för	urval	av	informanter,	studiens	genomförande	samt	dess	tillförlitlig-
het	och	äkthet.	Kapitel	fem	presenterar	resultatet	av	analyserna	av	intervjuer	med	sju	
musikhögskolestudenter.	De	teman	som	presenteras	är:	Affektladdad	nervositet	före	
konsert,	Affektladdad	nervositet	under	konsert,	Känslor	efter	konsert,	Upplevda	skillnader	
mellan	genrer	och	miljö	och	slutligen	Fokus	och	energi	–	nervositetens	fördelar.	I	kapitel	
sex	belyses	resultatet	i	relation	till	tidigare	presenterad	litteratur.	De	teman	som	disku-
teras	där	är:	att	utforska	ett	fenomen,	förberedelse	förebygger	nervositet,	somatisk	ner-
vositet	resultat	av	överlevnadsmekanism,	utsatthet	vid	solospel	och	felspelningar,	kog-
nitiv	nervositet,	specifik	publik	och	miljö,	skillnader	mellan	olika	genrer	gällande	nervo-
sitet,	samt	den	positiva	nervositeten.	Därefter	tas	egna	reflektioner,	arbetets	betydelse	
och	yrkesrelevans	samt	idéer	om	framtida	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	upp.		
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2	Bakgrund	
I	detta	kapitel	presenteras	relevant	forskning	inom	det	valda	ämnesområdet	nervositet	
och	scenframträdanden	i	musik.	Här	tas	även	nervositet	kopplat	till	musikgenrer	upp,	
självhjälpslitteratur,	metoder	och	tekniker	som	förebygger	nervositet	samt	studiens	
problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor.	

2.1	Forskningsfältet	
Det	finns	studier	om	nervositet	kopplat	till	scenframträdanden	i	musik	där	flera	av	dem	
lägger	vikt	vid	om	musiklärare	har	några	särskilda	strategier	i	att	förbereda	elever	inför	
scenframträdanden	(Lindskog,	2015;	Petersdotter	Eriksson,	2012	m.fl.).	Det	finns	även	
statistiska	undersökningar	där	forskare	mätt	musikers	nervositet.	Nicholson,	Cody	och	
Beck	(2015)	har	t.ex.	genomfört	en	statistisk	studie	med	130	professionella	musiker.	En	
av	deras	hypoteser	är	att	en	konsertkonstellation	avgör	hur	pass	nervös	en	musiker	blir.	
Denna	hypotes	visar	sig	stämma	då	deras	studie	visar	att	musiker	allmänt	blir	mest	ner-
vösa	vid	soloframträdanden,	mindre	nervösa	vid	ensembleframträdanden	och	minst	
nervösa	vid	framträdanden	kopplat	till	övning.	Studien	visar	också	att	rädslan	för	nega-
tiv	bedömning,	är	kopplad	till	musikers	nervositet	och	finns	hos	alla	tre	konstellationer-
na	(solo,	ensemble	och	övning).	Oron	för	publikens	bedömning	följer	alltså	med	musiker	
upp	på	scen.	
	
Tobin	(2009)	intervjuar	i	ett	examensarbete	på	grundnivå,	fem	musikhögskolestudenter	
om	hur	de	ser	på	nervositet.	Syftet	är	här	att	ta	reda	på	hur	några	studerande	av	klassisk	
gitarr	och	klassiskt	piano	upplever	konsertsituationer	samt	om	de	får	några	problem	
eller	svårigheter	under	konsertsituationen.	Föreliggande	studie	liknar	Tobins,	då	syftet	
är	att	intervjua	musikhögskolestudenter	om	hur	de	upplever	konserter	och	nervositet.	
Dock	skiljer	sig	denna	studie	från	Tobin,	då	han	har	valt	att	endast	intervjua	gitarrister	
och	pianister	från	den	klassiska	genren.	Föreliggande	studie	utforskar	i	stället	hur	mu-
sikhögskolestudenter	från	flera	musikgenrer	erfar	nervositet.	Tobin	använder	sig	av	
kvalitativa	intervjuer	och	har	valt	ut	klassiska	pianister	och	gitarrister	då	de	ofta	spelar	
solo.	Resultatet	visar	att	de	flesta	av	informanterna	fick	negativa	tankar	före	en	konsert	
då	de	oroade	sig	för	att:	inte	vara	tillräckligt	förberedda,	spela	fel	eller	vad	andra	ska,	
eller	skulle	tycka	om	framförandet.	Svettningar,	tunnelseende	och	”fjärilar”	eller	pirr	i	
magen,	samt	snabbare	hjärtslag	var	också	faktorer	som	informanterna	upplevde	före	en	
konsert.	Under	själva	konserterna	uppkom	problem	som	darrningar	i	händer,	skakning-
ar,	störande	tankar	och	blackouts.	De	flesta	av	informanterna	i	Tobins	studie	anser	att	
nervositeten	påverkar	deras	framförande	på	något	sätt.	Informanterna	menar	att	om	
nervositeten	blir	alltför	påtaglig	kan	det	gå	ut	över	själva	framförandet.	Samtidigt	menar	
en	informant	att	hen	ändå	ville	känna	sig	lite	nervös	för	att	bli	”taggad”	inför	ett	fram-
trädande.	Det	nämns	också	att	en	av	informanterna	bara	blir	nervös	under	soloframträ-
danden	och	inte	tillsammans	med	en	ensemble	då	ensemblen	verkar	ge	en	annan	slags	
trygghet.	Detta	är	ett	resultat	som	kan	kopplas	till	Nicholson,	Cody	och	Beck	(2015)	då	
deras	studie	också	visar	att	musiker	överlag	blir	mest	nervösa	under	soloframträdan-
den.	
	
Lund	och	Östlund	(2010)	har	också	genomfört	en	intervjustudie	på	grundnivå	där	två	
lärare	och	två	elever	intervjuas	om	nervositet	inför	sceniska	framträdanden.	Syftet	med	
studien	är	att	undersöka	hur	musiklärare	och	elever	på	gymnasiet	förhåller	sig	till	ner-
vositet	inför	ett	uppträdande	samt	hur	det	påverkar	elevernas	möjlighet	till	lärande.	I	
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resultatet	framgår	det	att	eleverna	förknippar	nervositet	med	andras	förväntningar,	att	
känna	sig	oförberedd,	vara	rädd	för	att	göra	fel,	samt	bli	skakig	och	få	ont	i	magen.	Ele-
verna	tror	att	orsakerna	till	deras	nervositet	är	andras	krav	och	förväntningar,	egen	vilja	
att	visa	för	andra	”vad	man	går	för”	och	att	vara	ensam	på	scen	under	soloframträdan-
den.	Att	vara	nervös	för	att	vara	ensam	under	solospel	kan	även	här	alltså	kopplas	till	
Nicholson,	Cody	och	Beck	(2015)	studie,	som	påvisar	en	högre	grad	av	nervositet	vid	
soloframträdanden.	En	elev	i	Lund	och	Östlunds	(2010)	studie	uppger	att	hen	inför	och	
under	ett	framträdande	oftast	inte	är	nervös,	men	när	det	inträffar,	ökar	nervositeten	ju	
längre	konserten	pågår.	Eleven	beskriver	också	att	det	inte	är	bra	att	hänga	upp	sig	för	
mycket	på	felspelningar	under	en	konsert,	då	man	kan	tappa	fokus	på	det	som	egentlig-
en	ska	spelas.	En	annan	elev	i	samma	studie	beskriver	att	hen	brukar	bli	nervös	ungefär	
en	vecka	före	konserten,	sedan	går	det	över,	men	nervositeten	återkommer	samma	dag	
eller	någon	timma	före	framträdandet.	Eleven	beskriver	att	när	första	tonen	har	spelats	
brukar	det	dock	bli	roligt.	Lund	och	Östlund	skriver	att	båda	eleverna	som	intervjuas	
anser	att	nervositet	kan	vara	positivt	i	viss	mån,	dock	får	den	inte	ta	över.	Lund	och	Öst-
lund	tar	också	upp	självförtroende	som	en	viktig	faktor	gällande	nervositet.	En	av	ele-
verna	menar	att	bättre	självförtroende	skulle	kunna	förebygga	nervositet	då	självförtro-
ende	innebär	att	tycka	om	och	lita	på	sig	själv.		

2.1.1	Nervositet	kopplat	till	musikgenrer	
Det	finns	även	forskning	som	visar	hur	musiker	från	olika	genrer	upplever	nervositet.	
Papageorgi,	Chreech	och	Welch	(2011)	menar	att	forskning	om	nervositet	kopplat	till	
musikframträdanden	hittills	främst	fokuserat	på	musiker	från	den	västerländska	klas-
siska	genren.	Målet	för	Papageoris	m.fl.	var	därför	att	statistiskt	undersöka	om	profess-
ionella	musiker	och	musikstuderandes	specialisering	på	genre	påverkar	deras	förhål-
lande	till	nervositet.	Musikgenrerna	som	ingår	i	deras	undersökning	är:	västerländsk	
klassisk	musik,	jazz,	populärmusik	och	skotsk	folkmusik.	Data	har	samlats	in	genom	en-
käter	som	berör	frågor	som:	den	upplevda	nervositetens	intensitet,	saker	som	bidrar	till	
nervositet,	upplevda	nivåer	av	nervositet	innan,	precis	före	och	under	uppträdanden.	
Frågor	om	nervositetens	påverkan	på	konsertens	kvalitet	tas	också	upp.	Resultatet	visar	
att	majoriteten	av	musikstudenterna	och	musikerna	upplever	nervositet	som	ett	pro-
blem	i	samband	med	konserter	och	framföranden.	Oavsett	genre	har	musikerna	och	mu-
sikstudenterna	liknande	uppfattningar	och	bekymmer	gällande	nervositet.	Informanter-
na	betraktar	nervositet	främst	som	något	negativt,	men	också	som	till	viss	del	fördelakt-
ig.	Resultatet	visar	också	att	soloframföranden	framkallar	mer	nervositet	hos	musiker	
än	vid	ensemble-	eller	andra	gruppframträdanden.	Dock	skriver	Papageorgi	m.fl.	att	
varje	musiker	verkar	ha	sin	egen	upplevelse	och	känslighet	gällande	nervositet	i	sam-
band	med	konsert.	Det	visar	sig	dock	i	resultatet	att	musikernas	olika	genrer	har	bety-
delse	för	den	upplevda	graden	av	nervositet:	musiker	inom	den	västerländska	klassiska	
genren	upplever	en	högre	grad	av	nervositet	än	musiker	från	andra	genrer	i	samband	
med	konserter	och	andra	musikframföranden.	Detta	menar	Papageorgi	m.fl.	kan	bero	på	
att	klassiska	musiker	överlag	gör	fler	soloframträdanden	i	jämförelse	med	musiker	från	
andra	musikgenrer.		

	
I	en	annan	undersökning	har	Perdomo-Guevara	(2014)	utforskat	musikers	relationer	
mellan	musikgenrer,	hur	musiker	tänker	kring	att	uppträda	på	scen	samt	vilka	känslor	
som	uppkommer	i	samband	med	musikframträdanden.	I	studien	undersöks	hur	väster-
ländska	klassiska	musiker	och	icke	klassiska	musiker	ser	på	att	uppträda	inför	publik.	
Perdomo-Guevara	kommer	här	fram	till	att	klassiska	musiker	har	betydligt	mer	negativa	
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känslor	till	att	spela	på	scen	än	vad	musiker	från	andra	genrer	har,	då	de	klassiska	musi-
kerna	i	studien	upplever	betydligt	mer	oro	än	icke	klassiska	musiker	i	samband	med	
konsert.	Resultatet	visar	alltså	att	de	två	grupperna	(klassiska	musiker	och	icke	klas-
siska	musiker)	skiljer	sig	åt	i	hur	de	upplever	konserter	och	hur	de	övar.	När	musikerna	
berättar	om	sin	senaste	lyckade	konsert	är	de	klassiska	musikerna	även	mer	självcen-
trerade	än	de	icke	klassiska	musikerna	som	fokuserar	mer	på	andra	än	sig	själva.	Per-
domo-Guevara	menar	att	olika	miljöer	lyfter	fram	olika	slags	konserter	vilket	i	sin	tur	
påverkar	musikernas	upplevelser	samt	deras	sätt	att	uppträda.	Enligt	Perdomo-Guevara	
behöver	rampfeber	eller	nervositet	inte	bara	vara	ett	individuellt	problem,	utan	pro-
blemet	kan	också	bero	på	att	konserterna	är	utformade	utifrån	en	viss	kultur.		

2.1.2	Självhjälpslitteratur	
Det	finns	även	en	hel	del	självhjälpslitteratur	inom	området	som	berör	just	nervositet	
och	rampfeber	och	som	till	viss	del	grundas	på	forskning.	Gallwey	och	Green	(2015)	
skriver	i	sin	bok	att	naturliga	färdigheter	som	medvetande,	tillit	och	motivation	kan	för-
bättra	och	stödja	musikaliska	prestationer.	Boken	är	till	för	att	ge	musiker	nya	sätt	att	
uppleva	och	lära	sig	musik,	genom	att	bli	medvetna	om	sig	själva	och	överkomma	det	
som	hindrar	dem	i	musicerandet	utifrån	ett	naturligt	lärande.		
	
Även	Mcallister	(2013)	har	skrivit	en	självhjälpsbok	som	hjälper	musiker	att	få	kropp	
och	sinne	att	samverka	med	varandra,	genom	mental	träning	och	fysiska	övningar.	En-
ligt	Mcallister	kan	samverkan	mellan	kropp	och	sinne	leda	till	ett	optimalt	framförande.	
Enligt	Mcallister	är	t.ex.	nervositet	innan	en	konsert/föreställning	ett	tecken	på	att	mu-
sikern	upplever	uppdraget	som	något	viktigt.	Mcallister	menar	att	ju	viktigare	en	kon-
sert	känns	desto	mer	nervös	kommer	musikern	att	bli.	Om	en	musiker	inte	känner	
någonting	inför	ett	uppträdande	menar	Mcallister	att	det	är	ett	tecken	på	att	musikern	
inte	bryr	sig	om	det	arbete	som	ska	utföras.	Nervositet	ses	här	alltså	som	ett	tecken	på	
att	en	musiker	vill	spela	så	bra	som	möjligt	på	konsert.	Mcallister	anser	att	en	musiker	
aldrig	kommer	vara	helt	avslappnad	före	en	konsert	och	det	är	inte	heller	meningen,	då	
en	musiker	bör	känna	att	det	som	ska	utföras	är	viktigt.				
	
Fagéus	(2012)	har	skrivit	en	bok	om	mental	träning	som	kan	hjälpa	musiker	att	hitta	sitt	
musikaliska	flöde.	Denna	mentala	träning	kan	användas	för	övning,	konserter,	motivat-
ion,	självbild,	avspänning	m.m.	Fagéus	menar	att	det	vanligaste	sättet	att	förbereda	en	
konsert	är	att	gå	in	i	övningsrummet	och	öva	styckena	tekniskt	och	musikaliskt	för	att	
sedan	nöja	sig.	Fagéus	nämner	att	han	pratat	med	musikstudenter	om	hur	de	förbereder	
sig	inför	ett	framföranden.	Svaret	han	fick	var	att	de	drack	kaffe	med	bulle	och	pratade	
om	sin	negativa	nervositet.	Enligt	Fagéus	är	detta	inte	ett	bra	sätt	att	förbereda	sig	på	då	
både	socker	och	en	negativ	yttre	och	inre	dialog	stressar	kroppen.	Fagéus	anser	att	varje	
musiker	behöver	förbereda	sig	genom	att	”odla	en	positiv	integritet”.	Fagéus	skriver	om	
olika	övningar	som	musiker	kan	använda	för	att	förbereda	sig	positivt	inför	en	konsert.	
En	övning	är	att	musikern	ska	påminna	sig	själv	om	gånger	när	det	gått	som	allra	bäst	på	
scen,	dessa	känslor	och	upplevelser	kan	beskrivas	i	ord,	bilder	eller	metaforer.	Fagéus	
menar	att	detta	blir	ett	fokus	för	den	intellektuella	och	emotionella	uppmärksamheten.	
Efter	hand	blir	detta	också	ett	inre	fokus	som	styr	musikern	mot	att	spela	på	sin	högsta	
nivå.		
	
Williamon	(2004)	har	sammanställt	en	antologi	som	innehåller	praktisk	guidning	i	hur	
musiker	kan	förbättra	sina	musikaliska	prestationer	och	hur	de	kan	hantera	stress	och	
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nervositet	i	samband	med	musikaliska	framföranden.	Den	första	delen	i	boken	behand-
lar	vad	som	krävs	för	ett	optimalt	musicerande,	där	diskuteras	frågor	som	talang,	miljö	
och	hårt	arbete.	Den	andra	delen	av	boken	beskriver	övningsstrategier	som	kan	bidra	till	
mer	effektiv	och	givande	övning.	Sista	delen	av	boken	behandlar	tekniker	och	åtgärder	
för	fysiska	och	mentala	svårigheter	som	musiker	kan	stöta	på.		
	
Lundeberg	(1998)	har	skrivit	en	handbok	med	praktiska	instruktioner	om	hur	musiker	
kan	behärska	konsten	att	framträda	under	press.	Lundeberg	anser	att	behärskande	av	
konsten	att	framträda	under	press	beror	på	utvecklade	färdigheter	och	inte	på	att	musi-
kern	känner	frånvaro	av	nervositet.	Lundeberg	anser	att	ordet	”nervös”	inte	är	helt	
lämpligt	att	använda	när	vi	talar	om	en	slags	positiv	energi	och	musikern	upplever	att	
det	går	bra,	alternativet	är	att	använda	ord	som	”laddad”,	”engagerad”	eller	”tänd”.	Lun-
deberg	menar	att	både	för	mycket	och	för	lite	spänning	hindrar	en	musiker	att	uttrycka	
sig	musikaliskt:	För	mycket	spänning	(nervositet)	yttrar	sig	i	hjärtklappning,	darrningar	
och	minnesluckor	medan	för	lite	spänning	kan	göra	att	framförandet	saknar	liv	och	glöd.	
Lundeberg	påpekar	att	människor	kan	styra	sina	psykiska	och	fysiska	förutsättningar	
genom	självkontroll.	När	en	musiker	har	självkontroll	kommer	nervositeten	att	omvand-
las	till	en	positiv	kraft	som	ger	lyster	åt	den	framförda	musiken.	Detta	kan	jämföras	med	
Tobins	(2009)	studie	ovan	där	en	av	informanterna	nämner	att	lite	nervositet	kan	vara	
bra	för	att	bli	mer	”taggad”	inför	ett	framträdande.		

2.2	Metoder	och	tekniker	som	förebygger	nervositet	
Det	finns	olika	metoder	och	strategier	som	kan	förebygga	och	motverka	nervositet.	
Kenny	och	Ackermann	(2009)	skriver	att	de	mest	förekommande	metoderna	är:	kogni-
tiv	beteendeterapi,	meditativa	åtgärder,	avslappningstekniker,	psykiska	och	fysiska	åt-
gärder	(alexanderteknik,	biofeedback),	medicinska	åtgärder,	musikterapi	och	psykote-
rapi.	Enligt	Kenny	och	Ackermann	innefattar	kognitiv	beteendeterapi:	mental	träning,	
koncentrationsträning,	målsättning,	livsstils	förändring	m.m.	Det	som	är	typiskt	för	de	
metoder	som	finns	inom	kognitiv	terapi	är	att	ändra	de	beteenden	som	uppkommer	i	
samband	med	exempelvis	nervositet.	Steptoe	och	Fidler	(1987)	menar	att	negativ	in-
ställning	ofta	späder	på	nervositet,	därmed	är	det	relevant	att	upptäcka	vilka	tankar	som	
vanligtvis	återkommer	hos	en	musiker	i	samband	med	nervositet.	Genom	att	upptäcka	
detta	kan	man	förändra	tankemönstret.		

2.2.1	Mentalträning	och	mentalövning	
Inom	idrott	är	mental	träning	en	väl	etablerad	metod,	och	fokus	ligger	då	på	samverkan	
mellan	mentala	och	fysiska	färdigheter	enligt	Williamon	och	Connolly	(2004).	Mental	
träning	fungerar	dock	utmärkt	även	för	musiker,	menar	de,	där	kvicktänkthet,	beslut-
samhet,	fokus	och	en	positiv	mental	vision	av	framförandet	blir	avgörande	för	hur	pre-
stationen	genomförs.	En	del	av	den	mentala	träningen	är	att	öva	färdigheter	mentalt	
utan	fysisk	rörelse.	Wilson	och	Roland	(2002)	menar	att	mentala	övningar	kräver	att	en	
musiker	kan	fantisera	in	i	minsta	detalj	om	hur	denne	önskar	att	ett	framträdande	ska	
bli.	Williamon	och	Connolly	(2004)	skriver	att	musikers	sinnen	så	som	hörsel,	syn	och	
kinetik	kan	användas	för	att	skapa	mentala	erfarenheter	som	kan	bli	användbara	för	
musikern	i	den	verkliga	konserten.	Genom	att	fantisera	hur	en	konsert	eller	ett	framfö-
rande	kommer	att	bli	kan	musikern	föreställa	sig	hur	det	är	att	titta	och	lyssna	på	sig	
själv	utifrån	publikens	perspektiv	(Wilson	&	Roland,	2002).	När	en	musiker	väl	har	före-
ställt	sig	den	optimala	konserten	tillräckligt	många	gånger	sker	en	slags	neuromuskulär	
programmering	som	gör	att	musikern	med	största	sannolikhet	kommer	att	bete	sig	på	
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samma	sätt	i	verkligheten	som	i	fantasin,	den	mentala	träningen	verkar	då	alltså	som	en	
slags	själv-hypnos.		

2.2.2	Avslappning	och	koncentration	
Avslappningstekniker	används	inom	mental	träning	för	att	förebygga	allt	för	stora	käns-
losvall,	som	exempelvis	nervositet	som	kan	påverka	ett	uppträdande	(Williamon	&	Con-
nolly,	2004).	Avslappning	kan	också	förhindra	stress	som	påverkar	fysisk	och	psykisk	
hälsa.	Williamon	och	Connolly	menar	att	ett	avslappnat	tillstånd	är	när	kroppen	släpper	
onödiga	spänningar	och	aktiviteter	för	att	låta	en	stund	av	stillhet	uppstå.	Avslappnings-
tekniker	kan	stimulera	till	medvetenhet	mellan	kroppsliga	och	mentala	tillstånd,	vilket	
kan	minska	muskelspänning	och	tysta	ner	negativa	tankar.	Williamon	och	Connolly	me-
nar	dock	att	inför	en	konsert	bör	avslappningstekniken	kombineras	med	ett	aktivt	men-
talt	tillstånd,	då	det	inte	hjälper	musikern	att	känna	sig	”trög”	i	huvudet.	Tekniker	är	där-
för	både	fysiska	(muskler	får	slappna	av),	och	psykiska	(visioner	av	lugna	miljöer),	det	
mest	optimala	är	dock	att	använda	kortare	avslappningsövningar	före	konsert	och	dju-
pare	avslappningsövningar	efteråt.	Vidare	menar	Williamon	och	Connolly	att	andning	
spelar	en	stor	roll	för	vårt	fysiska,	mentala	och	känslomässiga	tillstånd.	Djupandning	kan	
både	vara	avslappnande	och	ge	energi,	vilket	är	hjälpsamt	före	ett	framförande.		
	
Mental	träning	innefattar	också	enligt	Williamon	och	Connolly	(2004)	koncentrations-
övningar	då	många	musiker	upplever	att	de	har	svårt	att	koncentrera	sig	före	viktiga	
framträdanden.	Williamon	och	Connolly	menar	att	koncentration	kan	tränas	upp	genom	
ett	upprätthållande	av	en	medvetenhet	om	sig	själv	och	vad	som	händer	runt	omkring	
en	samtidigt	som	bara	de	viktigaste	faktorerna	är	tillåtna	att	hamna	i	fokus.	Williamon	
och	Connolly	menar	att	övning	i	att	byta	fokus	kan	ge	musiker	en	medvetenhet	om	var	
deras	uppmärksamhet	går:	
	

Practicing	concentration	and	shifting	the	focus	of	attention	can	help	perform-
ers	become	aware	of	where	attention	is	actually	drawn	and	why	it	is	there,	
and	then	to	break	outdated	patterns	of	undesirable	thought	or	unproductive	
behaviors.	(William	&	Connolly,	2004,	s.	233)	

	
När	en	musiker	blir	medveten	om	var	uppmärksamheten	ligger,	kan	oönskade	mönster	
och	beteenden	brytas.	Enligt	Williamon	och	Connolly	(2004)	kan	detta	leda	till	att	musi-
ker	blir	mer	förtrogna	med	sin	uppgift	varvid	de	kan	fokusera	på	det	innehåll	i	framträ-
dandet	som	de	själva	kan	kontrollera.	Musiker	kan	genom	koncentrationsövningar	där-
med	avbryta	eller	ignorera	störande	moment	eller	oro.		
	
Andra	strategier	(och	som	kan	kopplas	till	kognitiv	beteendeterapi)	är	enligt	Wilson	och	
Roland	(2002)	att	”peppa	sig	själv”,	sätta	rutiner	vid	konsert/uppträdanden	samt,	an-
vändning	av	nervositetshierarki.	Att	”peppa	sig	själv”	innebär	enligt	Wilson	och	Roland	
att	kunna	se	mer	realistiskt	på	en	situation	genom	att	använda	positiva	och	hjälpfulla	
uttalanden.	Ett	typiskt	exempel	på	vad	en	musiker	kan	fråga	sig	själv	är:	”Vad	är	det	
värsta	som	kan	hända	under	den	här	konserten?”.	Wilson	och	Roland	menar	att	musiker	
kan	få	en	klarare	bild	av	en	situation	och	förstå	att	det	som	kan	hända	inte	är	så	farligt.	
Wilson	och	Roland	menar	även	att	rutiner	som	musiker	har	inför	konserter	eller	framfö-
randen	kan	bidra	till	optimala	fysiska	och	mentala	tillstånd,	vilket	kan	påverka	en	kon-
sert	positivt.	Sådana	konsertrutiner	skulle	kunna	vara:	uppvärmning	på	instrument,	
peppa	sig	själv,	fokus	på	vilka	mål	musikern	har	för	konserten,	avslappningsövningar	
m.m.	Wilson	och	Roland	skriver	att	människor	som	har	dåliga	erfarenheter	av	att	upp-
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träda	kan	använda	sig	av	nervositetshierarki.	Personen	får	då	sätta	upp	en	rangordning	
(exempelvis	0-100)	med	framförandesituationer	som	hen	upplever	att	hen	blir	minst	
respektive	mest	nervös	för.	Personen	föreställer	sig	därefter	ett	uppträdande	på	den	
lägsta	nivån	och	när	hen	känner	sig	helt	bekväm	med	den	nivån	går	personen	vidare	till	
nästa,	osv.		

2.2.3	Alexanderteknik	och	Biofeedback	
Enligt	Wilson	och	Roland	(2002)	är	Alexanderteknik	inte	gjord	för	att	förebygga	nervo-
sitet,	men	den	används	idag	av	många	musiker	i	just	det	syftet.	Alexander	som	skapade	
tekniken,	ansåg	att	nyckeln	till	kontrollerade	kroppsrörelser	är	genom	relationen	mellan	
huvud,	nacke	och	rygg	(Valentin,	2004).	Valentin	berättar	att	Alexanders	mål	var	att	lära	
människor	om	kinetik1,	där	naturlig	muskelspänning	inte	bara	sker	på	ett	ställe	utan	är	
koordinerad	och	fördelad	i	hela	kroppen.	Detta	kan	i	sin	tur	leda	till	att	kroppen	klarar	
av	stress	bättre.	Valentin	skriver	att	tekniken	ofta	lärs	ut	på	individuella	lektioner	mel-
lan	lärare	och	elev.	Läraren	lär	eleven	att	bli	mer	medveten	om	sig	själv	och	hur	hen	rör	
sig	och	tar	i	saker.	För	musiker	har	Alexandertekniken	bidragit	till	att	hitta	vanor	i	spelet	
som	kan	ligga	bakom	spänningar	och	stress.	Valentin	menar	att	ett	flertal	studier	visar	
att	Alexanderteknik	bidrar	till	förbättring	av	andning,	puls,	blodtryck,	kroppshållning,	
mental	attityd	och	kvalité	på	framföranden.		
	
Biofeedback	eller	neurofeedback	är	enligt	Gruzelier	och	Egner	(2004)	en	teknik	som	
tränar	individer	att	kontrollera	hjärnans	signaler,	vilket	är	något	som	i	sin	tur	styr	ens	
kroppsliga	reaktioner.	Enligt	Alternativmedicin	(2015)	är	det	möjligt	att	viljemässigt	
förändra	saker	som	normalt	inte	är	viljemässigt.	Träning	med	biofeedback	används	ofta	
i	samband	med	problem	med	spänningshuvudvärk,	oregelbunden	hjärtverksamhet,	re-
habilitering	av	muskler	m.m.	Enligt	Kenny	och	Ackermann	(2009)	används	biofeedback	
också	för	att	motverka	nervositet	vid	t.ex.	scenframträdanden.			

2.2.4	Medicin,	droger	och	alkohol	
Enligt	West	(2004)	är	ett	framförande	på	en	konsert,	en	av	de	svåraste	och	mest	krä-
vande	aktiviteter	som	en	människa	kan	göra.	Många	musiker	får	en	känsla	av	misslyck-
ande	vilket	kan	påverka	deras	förhållande	till	framträdanden	och	konserter.	Wilson	och	
Roland	(2002)	menar	att	medicin,	droger	och	alkohol	därför	används	för	att	minska	
nervositet	som	uppkommer	i	samband	med	konserter.	West	(2004)	skriver	att	olika	ty-
per	av	droger	har	använts	i	samband	med	musik	under	många	århundraden,	framförallt	
är	det	droger	som	påverkar	psyke	och	uppförande	som	används	både	nu	och	då.	Enligt	
West	är	det	många	musiker	som	dricker	alkohol	innan	en	konsert	för	att	minska	nervo-
siteten.	Alkohol	kan	matta	sinnen	och	känslor	vilket	gör	att	den	också	kan	lätta	på	ner-
vositet.	West	menar	att	musiker	som	använder	alkohol	för	att	lugna	nerverna,	löper	risk	
att	de	förlitar	sig	mer	och	mer	på	alkohol.	Detta	leder	i	sin	tur	till	att	när	de	inte	har	till-
gång	till	alkohol	kommer	de	att	bli	ännu	mer	nervösa.	Enligt	Burns	och	Moskowitz	
(1980)	bidrar	också	alkohol	till	försämrad	teknik	då	koordination,	minne	och	muskel-
kontroll	försämras	av	alkoholintag.		
	
Antidepressiva	mediciner	används	av	musiker	som	genomgår	en	depression	men	anses	
också	effektiva	mot	nervositet	(West,	2004).	Dessa	ger	biverkningar	i	form	av	muntorr-

																																																								
1	Kinetik:	Ur	grekiskan	kinetiko´s	”hörande	rörelse”.	Den	del	av	klassisk	mekanik	som	beskriver	samban-
det	mellan	kroppars	rörelse	och	de	krafter	som	verkar	på	kropparna	(NE,	2016).	
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het,	darrningar,	snabbare	hjärtslag	m.m.	West	menar	att	beroende	på	vilket	instrument	
en	musiker	spelar,	kan	dessa	biverkningar	påverka	ett	uppträdande.	Enligt	West	är	det	
många	musiker	som	också	använder	sig	av	beta-blockerare	för	att	minska	nervositet.	
Beta-blockerare	används	egentligen	för	att	kontrollera	högt	blodtryck	genom	att	de	
blockerar	signalsubstanser	i	nervsystemet	vilket	leder	till	långsammare	hjärtrytm.	West	
skriver	att	det	framkommit	i	en	studie	att	20	%	av	USA:s	orkestermusiker	använder	sig	
av	beta-blockerare	för	att	överkomma	sin	rampfeber.	Personer	med	normalt	blodtryck	
som	använder	betablockerare	kan	dock	känna	yrsel	då	de	får	ett	allt	för	lågt	blodtryck.	
Enligt	FASS	(2016)	kan	biverkningar	också	ge	kalla	fingrar	och	tår,	trötthet,	muskel-
trötthet,	sömnstörningar,	mardrömmar	och	andfåddhet.	Medicin	som	används	mot	ång-
est	och	sömnstörningar	används	också	av	musiker	för	att	minska	nervositet	menar	West	
(2004).	Dessa	mediciner	är	beroendeframkallande	och	när	människor	slutar	med	dem	
kan	de	öka	sömnsvårigheter	eller	ångest.		
	
Enligt	West	(2004)	är	det	inte	ovanligt	att	musiker,	konstnärer	och	andra	artister	an-
vänder	sig	mer	av	olagliga	droger	än	den	generella	befolkningen.	Musiker	inom	musik-
genrerna	jazz,	rock,	blues	och	andra	moderna	genrer	är	de	som	oftast	förknippas	med	
droger.	Droger	som	förekommer	inom	musikbranschen	är	amfetamin,	cannabis,	kokain,	
ecstasy,	hallucinogen	och	heroin.	

2.2	Problemformulering,	syfte	och	forskningsfrågor		
Forskning	visar	att	nervositet	är	ett	vanligt	förekommande	problem	hos	musiker	och	
musikstuderande	(Tobin	2009;	Wilson	&	Roland	2002,	m.fl.).	Nervositet	ses	vanligtvis	
som	ett	problem	som	ger	musiker	olika	fysiska	och	psykiska	svårigheter	innan	och	un-
der	ett	framträdande	(Tobin	2009;	Papageorgi,	Chreech	et.	al.,	2011,	m.fl.).	Många	musi-
ker	betraktas	således	nervositet	som	ett	problem	i	samband	med	konsert.	Det	fram-
kommer	dock	att	en	mindre	mängd	nervositet	anses	kunna	lyfta	ett	framförande	(Wils-
son	&	Roland,	2002).	Lundeberg	(1998)	menar	t.ex.	att	nervositet	kan	bli	till	en	positiv	
kraft	om	den	bara	kontrolleras.	Nervositet	som	begrepp	kan	alltså	enligt	Mcallister	
(2013)	och	Lundeberg	(1998)	uppfattas	både	som	något	negativt	såväl	som	positivt.				
	
Enligt	Perdomo-Guevara	(2014)	har	västerländska	klassiska	musiker	mer	negativa	
känslor	och	upplevelser	inför	att	spela	på	scen	än	vad	musiker	från	andra	genrer	har.	
Det	är	problematiskt	menar	jag,	dvs.	om	musiker	från	en	genre	upplever	mer	negativa	
känslor	till	scenframträdanden	än	andra	genrer.	Framför	allt	visar	det	på	problem	som	
de	klassiska	musikerna	erfar	under	sina	scenframträdanden,	men	medför	kanske	också	
förutfattade	meningar	om	den	klassiska	musikstilen	på	negativt	sätt.	Vilka	bakomlig-
gande	faktorer	till	nervositet	vid	scenframträdanden	upplever	klassiska	musiker	jämfört	
med	musiker	från	andra	genrer.	Vilka	skillnader	i	nervositet	finns	mellan	musiker	från	
olika	genrer?	Vad	händer	egentligen	när	musiker	blir	nervösa	och	hur	påverkar	det	de-
ras	spel?	Studier	inom	detta	område	är	viktigt	för	utbildningsområdet	då	nervositet	är	
vanligt	förekommande	bland	musikutövande	menar	jag.	Det	som	jag	därför	önskar	ut-
forska	här	i	föreliggande	studie	är	vad	som	gör	musikstudenter	nervösa	och	vilka	even-
tuella	fördelar	de	kan	se	med	nervositet.	Min	förhoppning	är	att	kunna	ge	en	annan	syn	
på	nervositet	som	kan	komma	till	användning	i	samband	med	undervisning	och	sceniska	
framträdanden.	Jag	önskar	också	kunna	bidra	till	ökad	insikt	i	hur	lärare	kan	hjälpa	ele-
ver	att	bli	vän	med	sin	nervositet.	
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Syftet	med	föreliggande	studie	är	att	utforska	på	vilka	sätt	musikhögskolestudenter	från	
olika	genrer	erfar	fenomenet	nervositet	i	samband	med	konserter.	Utifrån	syftet	ställs	
följande	forskningsfrågor:	

 
1. På	vilka	sätt	erfar	musikstudenter	nervositet	före,	under	och	efter	en	konsert?	
	
2. Vilka	skillnader	upplever	musikstudenter	att	det	finns	mellan	olika	genrer	gäl-

lande	synen	på	nervositet?	
	

3. Vilka	faktorer	lyfter	musikstudenter	fram	som	positiva	gällande	nervositet?	
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3	Teoretiska	utgångspunkter		
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 studiens	 vetenskapsfilosofiska	 utgångspunkt	 fenomenologi	
och	de	musikpsykologiska	teorier	som	studien	baseras	på.		

3.1	Vetenskapsfilosofisk	utgångspunkt	
I	den	här	uppsatsen	utforskas	hur	musikstudenter	erfar	fenomenet	nervositet	i	samband	
med	konsert	varför	studiens	vetenskapsfilosofiska	utgångspunkt	är	fenomenologi.	Ordet	
fenomen	betyder	enligt	NE	(2016a);	företeelse,	något	allmänt	iakttagbart.	Vidare	beskri-
ver	NE	(2016b)	att	inom	modern	fenomenologi	står	fenomen	för;	det	för	oss	tillgängliga	
medan	fenomenologi	är	läran	om	det	som	visar	sig	för	medvetandet.	Bryman	(2011)	
menar	att	fenomenologi	är	en	filosofisk	inriktning	som	befattar	sig	med	frågan	om	hur	
individer	ser	på	världen	de	lever	i.	Bryman	skriver	att	en	fenomenologiskt	inriktad	fors-
kare	bör	sträva	efter	att	sätta	sina	egna	förutfattade	uppfattningar	åt	sidan	för	att	kunna	
förstå	andras	världar.	Detta	kan	jämföras	med	Allwood	och	Eriksson	(1999)	som	menar	
att	den	fenomenologiska	attityden	syftar	till	att	öppna	oss	till	det	som	är	givet	genom	att	
bryta	vår	naturliga	inställning	som	ofta	grundas	på	förutfattade	meningar.	Enligt	Bry-
man	(2011)	är	fenomenologi	idag	en	samhällsvetenskaplig	kunskapsteori	där	männi-
skors	handlingar	ses	som	betydelsefulla	att	studera.	Bryman	menar	att	forskare	med	en	
fenomenologisk	utgångspunkt	söker	betrakta	människors	handlingar	och	sedan	tolka	
dessa	utifrån	de	betraktade	människornas	sociala	världsbild.	Allwood	och	Erikson	
(1999)	menar	att	människors	olika	upplevelser	av	ett	och	samma	fenomen	kan	analyse-
ras	i	syfte	med	att	ta	fram	en	generell	beskrivning	av	det	utforskade	fenomenet.	En	fe-
nomenologisk	forskare	intresserar	sig	i	sådant	fall	för	att	besvara	frågan	om	vad	ett	fe-
nomen	är	och	hur	detta	erfars.	Det	gäller	då	alltså	att	sträva	efter	att	medvetandegöra	
hur	fenomenet	erfars	mentalt.	I	föreliggande	studie	innebär	det	att	jag	här	strävar	efter	
att	ta	reda	på	hur	fenomenet	nervositet	erfars	av	musikhögskolestudenter,	och	hur	jag	
därefter	i	min	tur,	strävar	efter	att	erfara	fenomenet	genom	deras	utsagor.	

3.2	Musikpsykologi					
De	teorier	som	ligger	som	grund	för	den	här	studien	hämtas	från	musikpsykologi.	Enligt	
NE	(2016c)	är	musikpsykologi	”studiet	av	upplevelser	och	beteenden	i	samband	med	
musik”.	Musikpsykologi	i	sin	nuvarande	form	växte	enligt	NE	fram	mot	slutet	av	1800-
talet	men	har	från	1970-talet	fått	en	stor	tillväxt	inom	forskning.	Bonde	(2009)	menar	
att	musikpsykologi	handlar	om	hur	människor	påverkas	av	musik	och	hur	människor	
upplever	och	använder	musik.	Enligt	NE	(2016c)	behandlar	en	stor	del	av	det	musikpsy-
kologiska	området	människans	uppfattningsförmåga	av	olika	komponenter	i	musik	som	
exempelvis	tonhöjd,	klangfärg,	rytm	och	melodi.	Kärnan	inom	musikpsykologi	utgörs	
enligt	NE,	av	studiet	av	skapande,	utförande	och	upplevelse	av	musik.	Forskning	om	mu-
sikutförande	har	ökat	under	senare	år	och	innefattar	idag	studier	av	planering	och	ut-
värdering	av	utföranden	samt	de	psykologiska	och	sociala	faktorer	som	kan	påverka	
musikutförandet	såsom	rampfeber.	Inom	musikpsykologi	studeras	också	musikupple-
velser	dvs.	hur	människor	upplever	form	och	uttryck	i	musik	och	hur	musik	påverkar	
oss.	Innebörden	av	begreppet	musikalitet	utgör	också	en	viktig	del	av	musikpsykologi.	
Det	som	blir	relevant	för	den	här	studien	är	forskning	inom	musikpsykologi	som	be-
handlar	de	psykologiska	och	sociala	faktorer	som	kan	påverka	musikutförande	såsom	
nervositet	och	rampfeber.		
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3.2.1	Nervositet	
Enligt	Kenny	och	Ackermann	(2009)	är	rampfeber	eller	scenskräck,	ett	nervöst	tillstånd	
som	bara	drabbar	personer	i	vissa	situationer	som	exempelvis	vid	musikframträdanden,	
offentliga	tal,	tentor	m.m.	Kenny	och	Ackermann	menar	också	att	en	minoritet	av	dem	
som	har	scenskräck	även	är	drabbade	av	andra	åkommor.	Det	vanligaste	är	då	generell	
oro	eller	nervositet	där	symptom	utgörs	av	en	överdriven	och	okontrollerad	oro	i	var-
dagslivet.	Personer	som	har	generell	oro	kan	ha	dragits	med	en	kronisk	oro	under	en	
längre	tid	varför	de	även	upplever	nervositet	i	fler	vardagliga	situationer.	En	del	perso-
ner	som	lider	av	scenskräck	är	också	drabbade	av	social	fobi.	De	Lima	Osório	(2013)	
menar	att	social	fobi	yttrar	sig	i	att	människor	ständigt	går	runt	och	är	oroade	för	att	
skämma	ut	sig	eller	bli	negativt	bedömda	av	andra	människor.	De	Lima	Osório	menar	att	
scenskräck	eller	rampfeber	bör	ses	som	en	undergrupp	till	social	fobi,	då	rädslan	av	att	
bli	negativt	bedömd	av	andra	faktiskt	utgör	en	bakomliggande	faktor	till	rampfeber.	Ab-
bot	och	Rapee	(2004)		menar	att	de	som	lider	av	rampfeber/scenskräck	har	större	krav	
och	förväntningar	på	sig	själva	än	dem	som	har	social	fobi.	Kenny	(2010)	anser	t.ex.	att	
det	är	stora	skillnader	mellan	social	fobi	och	rampfeber,	då	musiker	övar	och	lägger	ner	
mycket	tid	på	det	som	ska	utföras,	medan	en	person	som	lider	av	social	fobi	kan	bli	ner-
vös	av	sådant	som	inte	behöver	övning,	som	exempelvis	att	gå	på	en	fest	med	andra	
människor.	Wilson	och	Roland	(2002)	är	av	den	åsikten	att	rampfeber/nervositet	är	ett	
vanligt	förekommande	problem	hos	både	amatörer	och	professionella	musiker.	Nervosi-
tet	uppkommer	då	ofta	i	samband	med	en	stor	publik	och	konkurrenskraftig	bedömning.	
De	menar	därför	att	nervositet	kan	kopplas	till	en	slags	social	fobi,	då	det	finns	en	rädsla	
för	negativ	bedömning	från	andra	människor.	Enligt	Wilson	och	Roland	är	det	alltså	gi-
vet	att	nervositet	kopplat	till	scenframträdanden	grundar	sig	i	rädslan	att	bli	negativt	
bedömd.		
	
Martens	(1990)	menar	att	det	finns	två	tydliga	former	av	nervositet	som	uppkommer	i	
samband	med	prestationer;	kognitiv	nervositet	och	somatisk	nervositet.	Personer	som	
drabbas	av	kognitiv	nervositet,	tänker	generellt	mycket	på	framförandet.	Den	kognitiva	
nervositeten	tar	form	genom	bland	annat:	negativa	förväntningar	före	framförandet,	
negativa	fördomar	om	den	egna	förmågan,	förväntningar	att	publiken	kommer	att	be-
döma	framförandet	negativt	och	oro	för	konsekvenserna	av	ett	mindre	bra	framförande.		
	
Somatisk	nervositet	artar	sig	i	olika	fysiska	symtom	som	enligt	Martens	(1990)	kan	ta	
form	av	spända	muskler,	darrningar,	svettning,	muntorrhet,	ytlig	andning	och	”fjärilar	i	
magen”	(s.	6).	Enligt	Kenny	och	Ackermann	(2009)	är	den	somatiska	nervositeten	kopp-
lad	till	”rädsla-kämpa-fly”	reaktionen,	en	reaktion	som	enligt	Friedman	och	Silver	
(2007)	upptäcktes	av	psykologen	Walter	Canon	runt	1930-talet	då	han	dokumenterade	
att	stress	ökar	blodsockernivån.	Enligt	Friedman	och	Silver	leder	reaktionen	till	en	stor	
produktion	av	adrenalin,	ökad	puls	och	blodtryck	samt	att	mer	blod	pumpas	ut	till	
musklerna.	Kroppen	reagerar	alltså	på	detta	sätt	då	den	förbereder	sig	inför	en	utma-
ning.	Detta	kan	kopplas	till	Persson	(1996)	som	skriver	att	hjärnan	reagerar	på	samma	
sätt	oavsett	fysisk	eller	psykisk	fara:	
	

Du	kan	förnuftsmässigt	särskilja	livsfara	från	icke-livsfara,	men	den	distinkt-
ionen	gör	inte	den	”mekanism”	i	hjärnan	som	sedan	i	urminnes	tider	stått	i	
överlevnadens	tjänst.	En	fara	är	en	fara	vare	sig	den	är	fysisk	eller	psykosocial.	
När	nervositeten	ger	sig	till	känna	sker	samma	typ	av	reaktion	i	kroppen	som	
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om	du	hade	mött	t	ex	en	flock	hungriga	vargar,	fast	förmodligen	sällan	med	en	
sådan	kraft.	(Persson,	1996	s.	14)	

	
Persson	(1996)	menar	här	att	när	människor	blir	nervösa	sker	samma	reaktion	som	när	
de	befinner	sig	i	livsfara.	Vidare	menar	Persson	att	kroppen	ser	till	att	det	finns	tillräck-
ligt	med	energi	som	är	tillgänglig	för	flykt	eller	attack.	Energimobiliseringen	leder	till	att	
stresshormoner	utsöndras	i	blodbanan	vilket	gör	att	pulsen	och	blodtrycket	ökar.	Pers-
son	förklarar	vidare	att	i	en	stressad/nervös	situation	prioriteras	vissa	organ	som	hjärta	
och	lungor	medan	matsmältningen	stoppas	tillfälligt	och	ytliga	blodkärl	drar	ihop	sig	
vilket	resulterar	i	blekhet.	Svettning	uppstår	för	att	kroppen	inte	ska	överhettas.	Wilson	
och	Roland	(2002)	skriver	att	stress	och	nervositet	gör	att	hjärtat	slår	snabbare	för	att	
det	ska	skicka	ut	mer	syre	till	musklerna	varför	personen	upplever	hjärtklappning.	Den	
ökade	aktiviteten	i	lungorna	gör	att	luftvägarna	vidgas	vilket	kan	kännas	som	att	tappa	
andan.	Wilson	och	Roland	nämner	också	att	när	kroppen	styr	om	sin	resurs	från	mats-
mältningen,	kan	det	kännas	som	fjärilar	i	magen.	Wilson	och	Roland	skriver	att	kropps-
vätskor	som	t.ex.	saliv	omsätts	till	blodomloppet	vilket	gör	att	personer	kan	uppleva	
muntorrhet.	Även	Wilson	och	Roland	nämner	att	kroppens	avkylningssystem	gör	att	
människor	under	nervositet	svettas	om	händer	och	panna.	Wilson	(1994)	uppger	även	
att	nervositet	därför	också	påverkar	vår	förmåga	att	tänka	klart.		
	
Enligt	Persson	(1996)	prioriterar	hjärnan	att	koncentrera	sig	på	överlevnad	tills	hotet	
har	försvunnit.	Överlevnadsmekanismen	i	hjärnan	prioriterar	de	större	muskelgrupper-
na	och	inte	den	muskulära	finmotoriken	som	behövs	vid	t.ex.	instrumentalspel.	Wilson	
och	Roland	(2002)	menar	att	dessa	reaktioner	på	fara	stödjer	vår	chans	att	överleva	om	
vi	skulle	möta	en	attackerande	tiger	i	djungeln,	men	överlevnadsreaktionen	är	inte	spe-
ciellt	hjälpsam	när	en	musiker	står	framför	en	publik	som	förväntas	bli	underhållen.	
Wilson	och	Roland	påstår	att	den	mänskliga	rädslan	för	att	”skämma	ut	sig”	kan	bli	så	
pass	stark	att	den	ändå	uppnår	en	liknande	nivå	av	känslomässig	panik	som	när	vi	strä-
var	i	livsfara.	Wilson	(1994)	påstår	att	hälften	av	alla	som	uppträder	på	scen	upplever	
olika	grader	av	nervositet,	vissa	upplever	nervositet	eller	scenskräck	så	starkt	att	det	får	
konsekvenser	för	karriären.	
	
Enligt	Wilson	(1994)	är	nervositet	ett	påtagligt	individuellt	tillstånd,	eftersom	den	beror	
på	medfödda	och	inlärda	tendenser	i	hur	en	individ	bemöter	krävande	och	stressfulla	
situationer.	En	person	kan	ha	lågt	självförtroende	eller	känsligt	nervsystem	vilket	på-
verkar	graden	av	nervositet.	Wilson	menar	att	människor	oftast	blir	mer	nervösa	när	
omgivningen	har	höga	förväntningar	och	krav,	som	exempelvis	vid	auditions,	tävlingar	
och	viktiga	konserter.	Därför	blir	även	den	miljö	som	en	musiker	spelar	i	en	påverkande	
faktor	för	vilken	grad	av	nervositet	som	upplevs.	Fehm	och	Schmidt	(2006)	menar	att	
nervositet	kan	gynna	eller	förstöra	ett	uppträdande	beroende	på	en	persons	individuella	
förhållande	till	nervositet.	Kenny	och	Ackermann	(2009)	anser	därför	att	en	person	som	
upplever	stark	nervositet,	presterar	bättre	på	scen	om	stycket	är	anpassat	efter	nivå,	väl	
förberett	samt	utförs	i	en	avslappnad	miljö.	Personer	som	inte	upplever	en	lika	stark	
nervositet	presterar	bättre	om	stycket	är	utmanande	och	det	finns	en	omgivning	som	
ställer	högre	krav.	Wilson	(1994)	menar	att	ett	lättare	och	väl	instuderat	musikstycke	
minskar	sannolikheten	för	höga	nivåer	av	nervositet,	till	skillnad	från	ett	svårare	och	
inte	förberett	stycke:		
	

A	performance	that	is	intrinsically	simple,	or	one	that	has	been	so	well	pre-
pared	that	it	no	longer	presents	any	difficulties,	is	less	susceptible	to	disrup-
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tion	due	to	over-anxiety	than	one	that	is	complex	or	under-rehearsed.	(Wil-
son,	1994,	s.	188)			

	
Enligt	Wilson	(1994)	är	det	alltså	mindre	troligt	att	ett	väl	förberett	musikstycke	fram-
kallar	höga	nivåer	av	nervositet.	Vidare	skriver	Kenny	och	Ackermann	(2009)	att	sam-
spelet	mellan	en	persons	karaktär,	ett	uppdrags	karaktär	samt	en	konserts	sättning	blir	
avgörande	för	ett	optimalt	uppträdande.		
	
Enligt	Wilson	(1994)	är	dock	en	viss	nivå	av	nervositet	gynnsamt	för	framträdandet.	
Även	om	en	musiker	känner	av	ovälkommen	och	obehaglig	nervositet,	kommer	inte	
publiken	att	märka	det.	Enligt	Wilson	görs	det	ofta	live-inspelningar	p.g.a.	att	profess-
ionella	musiker	lyckas	göra	fantastiska	konserter	just	när	de	är	”taggade”.	Mor,	Day,	
Flett	&	Hewitt	(1995)	anser	att	nervositet	kopplat	till	framträdanden	både	kan	under-
lätta	och	försvaga.	En	underlättande	nervositet	förbereder	en	musiker	inför	en	utmaning	
genom	att	förbereda	denne	på	känslor	av	ett	effektivt	uppdrag.	En	försvagande	nervosi-
tet	gör	däremot	att	fokus	försvinner	från	uppdraget	och	att	musikern	i	stället	fokuserar	
på	negativa	tankar.	

3.2.2	Nervositetens	bakomliggande	faktorer		
Varför	blir	vi	då	nervösa?	Forskare	har	olika	teorier	om	nervositetens	bakomliggande	
faktorer.	Kenny	(2010)	skriver	att	många	forskare	har	undersökt	vilka	känslomässiga	
teorier	som	ligger	bakom	nervositet,	exempelvis	menar	Lang	(1979)	att	nervositet	byg-
ger	på	individuell	rädsla	som	aktiveras	vid	speciella	upplevelser	eller	händelser.	Lazarus	
(1991a)	menar	att	en	intellektuell	upplevelse	av	nervositet	påverkas	av	lärdomar	och	
sociokulturella	upplevelser	såväl	som	biologiska	faktorer	som	en	persons	temperament.	
Allt	detta	avgör	vilka	känslor	som	kommer	upp	i	olika	situationer	och	hur	en	person	
hanterar	en	viss	situation.	Lazarus	menar	att	nervositet	bygger	på	ett	framtida	hot	där	
det	råder	ovisshet	om	hur	en	situation	kommer	att	arta	sig	och	vilka	konsekvenser	som	
kan	tänkas	uppkomma.	Tillsammans	kan	detta	medföra	känslor	av	maktlöshet	(Lazarus	
1991b).	Chorpita,	Brown	och	Barlow	(1998)	anser	i	sin	tur	att	uppväxt	och	familj	har	
betydelse	för	vilken	grad	av	nervositet	som	utvecklas.	Chorpita	m.fl.	menar	att	om	för-
äldrar	inte	låter	sitt	barn	ta	personlig	kontroll,	kan	det	leda	till	att	barnet	blir	nervöst	
och	oroligt.	Barlow	(2004)	anser	i	sin	tur	att	ett	barn	därför	ska	få	möjlighet	att	hands-
kas	med	positiva	utmaningar	under	sin	uppväxt	eftersom	det	kan	förebygga	upplevelser	
av	negativ	nervositet	eller	oro.		
	
Barlow	(2000)	menar	att	nervositet	alltså	beror	på	både	psykologiska	och	biologiska	
faktorer	som	blivit	sårbara	efter	tidigare	upplevelser.	Speciella	situationer	eller	specifika	
miljöer	som	en	person	erfarit	kan	också	utveckla	nervositet.	Kenny	(2010)	berättar	om	
en	ung	oboe-spelare	som	under	hela	sin	studietid	lyckats	undvika	att	bli	nervös	under	
konserter	och	examinationer.	När	han	sedan	skulle	söka	arbete	till	orkestrar	fick	han	
göra	auditions	bakom	en	skärm.	Musikerna	fick	bara	fem	till	tio	minuter	att	spela	upp	
för	en	jury	som	de	alltså	inte	kunde	se.	Musikerna	fick	ingen	feedback	eller	kommenta-
rer	av	juryn	och	därför	fick	de	inte	veta	vad	de	skulle	kunna	förbättra.	Oboisten	som	ti-
digare	inte	varit	nervös,	blev	till	slut	nervös	inför	provspelningar	då	han	känt	sig	miss-
lyckad	med	tidigare	auditions.	Kenny	menar	att	detta	utgör	ett	exempel	på	hur	specifika	
miljöer	eller	situationer	i	sig,	kan	framkalla	nervositet.		 	
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4	Metod	
I	detta	kapitel	presenteras	studiens	metodologiska	utgångspunkter	samt	val	av	metod.	
Här	redogörs	också	för	urval	av	informanter,	studiens	genomförande	samt	dess	tillförlit-
lighet	och	äkthet.	

4.1	Metodologiska	utgångspunkter	
Den	här	studien	utgår	från	en	kvalitativ	forskningsstrategi.	Enligt	Bryman	(2011)	lägger	
kvalitativ	forskning	vikt	vid	ord	under	insamling	av	data	vilket	skiljer	den	från	kvantita-
tiv	forskning	som	betonar	mätning	av	data.	Bryman	menar	vidare	att	kvalitativ	forsk-
ning	ofta	innefattar	ett	induktivt	synsätt.	Det	som	utmärker	ett	induktivt	synsätt	är	att	
teori	skapas	efter	att	data	samlats	in	och	analyserats.	Enligt	Bryman	bygger	kvalitativ	
forskning	på	en	syn	där	den	sociala	verkligheten	ständigt	förändras	och	att	det	är	en	
egenskap	som	hör	till	individernas	skapande	förmåga.	Därför	betonar	kvalitativ	forsk-
ning	hur	individer	tolkar	och	uppfattar	sin	sociala	verklighet.	Då	denna	studie	bygger	på	
musikhögskolestudenters	upplevelser	av	fenomenet	nervositet,	blir	en	kvalitativ	metod	
relevant.		
	
Den	metod	som	används	i	den	här	studien	är	kvalitativa	intervjuer,	där	fokus	ligger	på	
de	intervjuades	ståndpunkter.	Kvalitativa	intervjuer	är	relevant	i	detta	fall	då	syftet	är	
att	utforska	hur	musikhögskolestudenter	erfar	nervositet.	Enligt	Bryman	(2011)	är	in-
tervjun	troligtvis	den	mest	använda	metoden	inom	kvalitativ	forskning.	Syftet	med	den	
kvalitativa	intervjun	är	enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	att	”förstå	ämnen	från	den	
levda	vardagsvärlden	ur	den	intervjuades	eget	perspektiv	(s.	41)”.	Kvale	och	Brinkmann	
menar	vidare	att	den	kvalitativa	forskningsintervjun	i	sig	är	ett	samtal	som	har	struktur	
och	syfte.	Intervjuaren	skaffar	sig	kunskap	genom	att	ställa	frågor	och	lyssna	lyhört.	En-
ligt	Kvale	och	Brinkmann	är	en	forskningsintervju	inte	ett	likställt	samtal	då	det	är	in-
tervjuaren/forskaren	som	definierar	och	kontrollerar	situationen.	I	denna	studie	har	jag	
som	intervjuare	haft	en	viss	makt	då	jag	valde	ut	de	teman	som	informanterna	fick	dis-
kutera	och	samtala	om.	
	
Bryman	(2011)	anser	att	fördelen	med	kvalitativa	intervjuer	är	att	de	ska	vara	flexibla	
och	följsamma	efter	intervjupersonens	svar.	Bryman	menar	då	att	undersökningens	fo-
kus	kan	röra	sig	i	lite	olika	riktningar	beroende	på	vad	intervjupersonen	svarar	och	vilka	
viktiga	frågor	som	dyker	upp.	Det	är	därför	önskvärt	att	låta	intervjun	gå	i	lite	olika	rikt-
ningar	då	det	kan	visa	vad	intervjupersonen	anser	är	viktigt,	därför	gäller	det	att	inter-
vjuaren	är	lyhörd	för	det	som	intervjupersonen	säger.	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	me-
nar	i	sin	tur	att	den	kvalitativa	intervjuns	öppna	struktur	både	är	problematisk	och	en	
tillgång.	De	menar	t.ex.	att	det	inte	finns	några	givna	regler	för	hur	en	forskare	ska	ge-
nomföra	en	kvalitativ	intervju	men	att	styrkan	ligger	i	att	formen	ger	tillträde	till	inter-
vjupersonens	vardagsvärld.		
	
Nackdelarna	med	intervjuer	i	jämförelse	som	deltagande	observationer	är	enligt	Bry-
man	(2011),	att	det	kan	vara	svårt	att	se	dolda	beteenden	eller	underförstådda	drag	un-
der	en	intervju.	Bryman	menar	t.ex.	att	en	observatör	har	ett	bättre	utgångsläge	när	det	
gäller	att	få	en	bild	av	den	sociala	verkligheten,	en	observation	ökar	också	sannolikheten	
att	hitta	oväntade	teman	eller	frågeställningar,	vilket	inte	inträffar	lika	ofta	vid	inter-
vjuer.	Enligt	Bryman	finns	det	dock	många	olika	frågeställningar	som	inte	passar	för	
observationer	och	då	kan	intervjuer	vara	att	föredra	om	forskaren	behöver	få	reda	på	t.	
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ex.	människors	åsikter.	Deltagande	observationer	kan	dessutom	bli	mer	påträngande	
och	störande	än	intervjuer	då	de	behöver	mer	av	människors	tid.	Då	denna	studies	syfte	
är	att	ta	reda	på	hur	musikhögskolestudenter	erfar	fenomenet	nervositet	i	samband	med	
konserter	behöver	jag	få	reda	på	deras	åsikter,	vilket	gör	att	intervjuer	blir	mer	använd-
bara	än	observationer	i	just	detta	specifika	fall.					
	
Kvale	och	Brinkmann	(2014)	menar	att	det	finns	flera	föreställningar	om	intervjuer	som	
en	forskare	kan	använda	sig	av	för	att	uppnå	olika	syften.	Nypositivistiska	föreställning-
ar	innebär	t.ex.	att	en	dialog	kan	avslöja	en	intervjupersons	”verkliga	jag”	vilket	gör	att	
en	forskare	får	relativt	pålitlig	data	i	en	studie.	Romantiska	föreställningar	innebär	i	sin	
tur	att	intervjupersonen	vågar	öppna	sig	för	intervjuaren	i	förtroende,	vilket	kan	leda	till	
att	intervjupersonen	avslöjar	saker	om	sig	själv.	Konstruktivistiska	föreställningar	kan	
sägas	gå	emot	romantiska	föreställningar	genom	att	forskaren	då	söker	se	intervjuper-
sonen	som	”lokalt	producerad	i	och	genom	intervjuandets	situationella	praktik	(s.	188).	
Slutligen	beskrivs	postmoderna	och	transformativa	föreställningar	där	intervjun	ses	
som	en	plats	där	människor	kan	träffas	vilket	skapar	möjlighet	för	personliga	åsikter.	
Enligt	Kvale	och	Brinkmann	(2014)	finns	det	också	olika	former	av	intervjuer:	faktain-
tervjuer	som	fokuserar	på	att	få	fram	giltig	information	om	informanten	och	begreppsin-
tervjuer	som	fokuserar	på	att	klargöra	begrepp.	Intervjuerna	i	denna	studie	eftersträvar	
att	informanterna	ska	känna	sig	bekväma,	för	att	våga	diskutera	ett	ämne	som	kan	upp-
levas	som	känsligt.	Därmed	liknar	föreliggande	studies	intervjuer	mer	den	romantiska	
föreställningen	om	att	informanterna	berättar	i	förtroende	till	mig	som	intervjuare.		
	
Bryman	(2011)	menar	slutligen	att	det	i	stort	sätt	finns	två	olika	typer	av	kvalitativa	in-
tervjuer;	ostrukturerade	och	semistrukturerande.	Den	ostrukturerade	intervjuformen	
låter	intervjupersonen	svara	och	associera	fritt	vilket	gör	att	den	liknar	ett	vanligt	sam-
tal.	I	semistrukturerade	intervjuer	har	forskaren	några	teman	som	berörs	vilka	sorteras	
in	i	en	intervjuguide.	I	den	här	studien	har	jag	valt	att	använda	mig	av	semistrukturerade	
intervjuer,	då	informanterna	samtalar	om	teman	som	svarar	på	studiens	frågeställning-
ar.		

4.2	Design	av	studien	
I	detta	avsnitt	redogörs	för	studiens	urval	av	informanter,	dess	genomförande	och	slutli-
gen	förs	ett	resonemang	om	studiens	tillförlitlighet	och	äkthet.		

4.2.1	Urval	av	informanter	
Studiens	syfte	är	att	ta	reda	på	hur	musikhögskolestuderande	erfar	nervositet	i	samband	
med	konserter,	därför	har	jag	här	valt	att	intervjua	studenter	på	en	musikhögskola	nå-
gonstans	i	Sverige.	En	av	frågeställningarna	är	att	undersöka	vilka	skillnader	musikstu-
denter	upplever	att	det	finns	mellan	olika	musikgenrer,	gällande	synen	på	nervositet.	
Detta	medförde	att	jag	intervjuade	musikstudenter	från	musikgenrerna:	klassisk	musik,	
jazz/rytmisk	improviserad	musik	(Ri)	och	folkmusik.	Perdomo-Guevara	(2014)	och	Pa-
pageoris	m.fl.	(2011)	menar	att	klassiska	musiker	tenderar	att	bli	mer	nervösa	än	musi-
ker	från	andra	genrer.	Jag	valde	därför	att	ha	en	dominans	av	klassiska	musikstudenter	i	
föreliggande	studie,	för	att	kunna	få	fler	perspektiv	och	upplevelser	från	den	klassiska	
genren.	Därmed	kan	jag	bedöma	om	det	finns	likheter	mellan	Perdomo-Guevara	och	Pa-
pageoris	m.fl.	resultat	och	föreliggande	studies	resultat	på	ett	mer	tillförlitligt	sätt.	De	
intervjuade	informanterna	är	sju	stycken,	både	kvinnor	och	män	från	olika	musikgenrer.	
Informanterna	anmälde	sig	frivilligt	till	studien	och	de	valdes	därefter	ut	på	grundval	av	
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vilken	musikgenre	de	studerar.	Att	få	med	informanter	från	olika	musikgenrer	var	vik-
tigt	för	att	få	olika	perspektiv	på	nervositet.	På	så	sätt	kan	arbetet	ge	en	mer	tillförlitlig	
bild	av	hur	musikstudenter	kan	uppleva	nervositet.	Här	följer	en	kortfattad	presentation	
av	informanterna.	
	
Student	A-	Kvinna	i	20	års-åldern	och	studerar	folkmusik,	stråkinstrument.		
Student	B-	Man	i	20	års-åldern	och	studerar	jazz/Ri	musik,	klaverinstrument.	
Student	C-	Kvinna	i	20	års-åldern	och	studerar	klassisk	musik,	stråkinstrument.		
Student	D-	Man	i	20	års-åldern,	och	studerar	klassisk	musik,	stråkinstrument.		
Student	E-	Kvinna	i	20	års-åldern	och	studerar	jazz/Ri	musik,	sång	.	
Student	F-	Man	i	20	års-åldern	och	studerar	folkmusik,	stränginstrument.	
Student	G-	Kvinna	i	20	års-åldern	och	studerar	klassisk	musik,	klaverinstrument.		
		

4.2.2	Datainsamling	
Informanterna	kontaktades	först	vid	ett	allmänt	mail	via	den	aktuella	musikhögskolans	
digitala	forum	där	jag	sökte	medverkande.	Utifrån	det	mailet	fick	jag	ihop	tre	intresse-
rade.	Därefter	skickade	jag	ut	enskilda	mail	till	musikstudenter	som	jag	valde	ut	efter	
musikgenre.	Genom	detta	fick	jag	ihop	fyra	studenter	till	och	sammanlagt	blev	det	alltså	
sju	informanter	som	medverkade	i	studien.	Intervjuerna	genomfördes	i	ett	avskilt	rum	
på	musikhögskolan.	Dokumentationen	gjordes	genom	ljudinspelning	och	videoinspel-
ning.	Ljudinspelningarna	gjordes	med	Garageband	(ett	inspelningsprogram	för	mac-
datorer)	samt	röstmemoprogram	på	en	Iphone.	Videoinspelningarna	gjordes	med	en	
videokamera.	Intervjuerna	gjordes	i	grupper:	första	gruppen	bestod	av	tre	informanter,	
där	alla	tre	genrerna	(klassiskt,	jazz/rytmisk	improviserad	musik	och	folkmusik)	var	
representerade.	De	andra	två	grupperna	bestod	av	vardera	två	informanter.	Den	andra	
gruppen	bestod	av	en	klassisk	musikstudent	och	en	musikstudent	från	genren-
jazz/rytmisk	improviserad	musik.	Den	tredje	gruppen	bestod	av	en	klassisk	musikstu-
dent	och	en	folkmusikstudent.	Den	första	intervjun	blev	47:09	minuter,	den	andra	52:42	
minuter	och	den	tredje	56:10	minuter.	Under	intervjuerna	fokuserade	jag	på	det	re-
spondenterna	sa	som	eventuellt	kunde	svara	på	studiens	frågeställningar.	Jag	fokuse-
rade	även	på	om	informanterna	sa	något	som	inte	framkommit	i	tidigare	forskning	och	
studier.	Informanterna	var	engagerade	och	aktiva	under	intervjuerna,	de	diskuterade	
med	varandra	och	reflekterade	över	sina	tankar.	Ämnet	nervositet	tycktes	vara	ett	ämne	
som	informanterna	hade	mycket	att	berätta	och	samtala	om.		

4.2.3	Bearbetning	och	analys	
Intervjuerna	transkriberades	till	textform	och	jag	använde	mig	av	de	inspelningar	som	
gjorts	i	Garageband.	I	Garageband	kunde	ljudet	spelas	i	ett	långsamt	tempo	vilket	under-
lättade	uppspelning	och	transkription.	Det	som	transkriberades	var	endast	det	infor-
manterna	sa	och	lät,	det	gjordes	alltså	ingen	observation.	Videoinspelningen	användes	
endast	för	att	lyssna	på	vad	informanterna	sa,	då	ljudupptagningen	i	videofilmen	var	
tydlig.	Varje	intervju	tog	ca	6-7	timmar	att	transkribera.	Det	analyssätt	som	jag	har	an-
vänt	mig	av	i	den	här	studien	är	tematisk	analys.	Enligt	Bryman	(2011)	söker	forskaren	i	
en	tematisk	analys	efter	teman	och	subteman	som	återkommer	i	data.	När	data	tran-
skriberats,	skrevs	transkriptionerna	ut	i	pappersform.	Därefter	letade	jag	efter	teman	
som	kunde	kopplas	till	studiens	frågeställningar	och	ämne.	Data	som	berörde	frågeställ-
ning	ett	–	På	vilka	sätt	erfar	musikstudenter	nervositet	före,	under	och	efter	en	konsert?	–	
markerades	med	blå	färg,	frågeställning	två	–	Vilka	skillnader	upplever	musikstudenter	
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att	det	finns	mellan	olika	genrer	gällande	synen	på	nervositet?	–	markerades	med	rosa	
färg	och	frågeställning	tre	–	Vilka	faktorer	lyfter	musikstudenter	fram	som	positiva	gäl-
lande	nervositet?	–	med	gul	färg.	Därefter	klippte	jag	ut	de	olika	citaten	och	la	varje	färg	
för	sig.	Utifrån	pappershögarna	med	olika	färger,	började	jag	därefter	leta	efter	övergri-
pande	likheter	och	skillnader	hos	informanterna	samt	nya	teman.	Jag	hittade	ett	flertal	
teman	av	intresse,	alla	kunde	dock	inte	tas	med	i	resultatet	då	de	dels	låg	något	utanför	
studiens	syfte	och	dels	skulle	ha	medfört	att	arbetet	blivit	för	långt.		

4.2.4	Etiska	överväganden	
Enligt	Codex	(2016)	ska	människor	som	medverkar	i	forskning	bli	informerade	om	
forskningen	och	ge	sin	medverkan.	De	ska	också	fritt	kunna	välja	om	de	vill	medverka	i	
studien	eller	inte.	Innan	intervjuerna	genomfördes	fick	informanterna	ta	del	av	skriftlig	
information	och	skriva	under	en	samtyckesblankett.	I	samtyckesblanketten	beskrivs	
syftet	med	studien,	vad	studien	avser	ta	reda	på,	beskrivning	av	metod	och	information	
om	mig	(forskare)	och	arbetet.	Samtyckesblanketten	informerade	även	informanterna	
om	vad	deras	medverkan	i	studien	innebär,	att	de	garanteras	anonymitet	och	möjlighet	
att	avbryta	deltagandet	i	studien	när	de	vill.	Detta	stämmer	väl	överens	med	etikpröv-
ningslagen	som	Codex	hänvisar	till	och	som	varje	informant	ska	informeras	om.	Codex	
nämner	också	att	informanterna	ska	informeras	om	de	följder	och	risker	som	forskning-
en	kan	medföra,	detta	fanns	inte	med	i	min	samtyckesblankett,	dock	kan	jag	inte	se	att	
min	studie	skulle	medföra	några	speciella	följder	eller	risker.		
	
Informanterna	i	denna	studie	är	anonyma,	de	benämns	därför	som	student	A,	B	C,	D,	E,	F	
eller	G.	De	flesta	av	informanterna	önskade	att	få	vara	anonyma	i	denna	studie	vilket	jag	
som	forskare	har	lovat.	Enligt	Codex	(2016)	måste	personuppgifter	hanteras	varsamt	då	
forskningen	annars	kan	riskera	att	kränka	informanternas	integritet.	Jag	har	i	denna	
studie	inte	lämnat	ut	några	uppgifter	som	kan	indirekt	eller	direkt	kan	hänföras	till	en	
enskild	person,	vilket	gör	informanterna	anonyma.	

4.2.5	Tillförlitlighet	och	äkthet	
Bryman	(2011)	anser	att	de	viktigaste	kriterierna	för	bedömning	av	samhällsvetenskap-
lig	forskning	är	reliabilitet,	replikation	och	validitet.	Reliabilitet	handlar	om	frågan	
huruvida	ett	resultat	kan	bli	detsamma	om	undersökningen	genomförs	på	nytt.	Replikat-
ion	står	för	om	det	är	möjligt	att	upprepa	undersökningen,	vilket	forskare	ibland	vill	
göra.	Validitet	berättar	om	slutsatserna	i	undersökningen	hänger	ihop.	Enligt	Bryman	
har	forskare	diskuterat	hur	pass	relevanta	dessa	begrepp	är	i	kvalitativ	forskning.	Frå-
gan	om	validitet	handlar	ju	ofta	om	mätning,	vilket	vanligtvis	inte	används	i	kvalitativ	
forskning.	Det	kan	också	vara	svårt	att	få	exakt	reliabilitet	i	en	kvalitativ	studie	då	män-
niskor	kan	ändra	sin	bild	av	den	sociala	verklighet	de	befinner	sig	i	och	det	kan	också	
vara	svårt	att	få	tag	i	samma	informanter.		
	
Bryman	(2011)	menar	att	det	går	att	använda	ovanstående	kriterier	i	kvalitativ	forsk-
ning	men	att	forskare	då	får	lägga	mindre	fokus	vid	de	frågor	som	rör	mätning.	Extern	
validitet	inom	kvalitativ	forskning	står	för	i	vilken	utsträckning	resultat	kan	kopplas	till	
andra	sociala	miljöer	och	situationer,	extern	reliabilitet	kan	även	erhållas	om	en	annan	
forskare	går	in	i	samma	roll	som	en	första	forskare.	Bryman	anser	vidare	att	intern	reli-
abilitet	sker	först	när	ett	forskarlag	kommer	överens	om	hur	de	ska	tolka	och	se	ett	re-
sultat.	Intern	validitet	kan	dock	uppnås	i	kvalitativ	forskning	om	det	finns	en	god	över-
ensstämmelse	med	en	forskares	observationer	och	de	teorier	som	utvecklas.	I	stället	för	
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reliabilitet	och	validitet	kan	därför	kvalitativa	forskare	enligt	Bryman,	också	använda	sig	
av	kriterierna	tillförlitlighet	och	äkthet.		
	
I	föreliggande	studie	används	på	grund	av	ovanstående	resonemang,	kriterierna	tillför-
litlighet	och	äkthet.	Enligt	Bryman	(2011)	består	tillförlitlighet	av	fyra	delkriterier:	tro-
värdighet,	överförbarhet,	pålitlighet	samt	en	möjlighet	att	styrka	och	konfirmera.	Före-
liggande	studie	kan	enligt	mig	ses	som	trovärdig	då	intervjuer	och	transkriptioner	nog-
grant	genomförts	i	syfte	att	förstå	informanternas	sociala	verklighet.	Studien	visar	även	
en	överförbarhet	då	det	går	att	koppla	resultaten	till	andra	sociala	miljöer.	Föreliggande	
studie	kan	även	ses	som	pålitlig	på	så	sätt	att	om	en	annan	forskare	skulle	göra	om	den	
här	studien	med	samma	informanter	skulle	hen	troligtvis	få	ett	liknande	resultat.	En	
möjlighet	att	styrka	och	konfirmera	står	enligt	Bryman	för	objektivitet,	i	föreliggande	
studie	har	jag	strävat	efter	att	utifrån	ett	fenomenologiskt	perspektiv,	bortse	från	mina	
egna	personliga	värderingar	under	analysförfarandet.		
	
Studien	kan	sägas	uppfylla	kriteriet	äkthet	på	så	vis	att	undersökningen	söker	ge	en	
rättvis	bild	av	informanternas	åsikter	och	uppfattningar.	Förhoppningsvis	kan	studien	
även	ge	informanterna	en	bättre	förståelse	för	den	sociala	omvärld	de	lever	i	samt	hur	
andra	personer	upplever	nervositet.	Äkthetskriteriet	innebär	också	enligt	Bryman	
(2011)	att	undersökningen	medfört	att	informanterna	kan	förändra	sin	situation	och	att	
de	fått	bättre	möjlighet	att	vidta	åtgärder	för	att	förändra	något.	Detta	är	dock	svårt	för	
mig	att	svara	på,	men	förhoppningsvis	kan	denna	studie	bidra	till	att	andra	får	mer	kun-
skap	om	nervositet	och	hur	de	kan	förstå	sig	själva	och	andra	bättre.		
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5	Resultat		
I	detta	kapitel	presenteras	resultatet	av	de	analyser	som	har	gjorts	av	intervjuer	med	sju	
musikhögskolestudenter	i	syfte	att	utforska	på	vilka	sätt	de	erfar	fenomenet	nervositet	i	
samband	med	konserter.	De	teman	som	presenteras	är:	Affektladdad	nervositet	före	kon-
sert,	Affektladdad	nervositet	under	konsert,	Känslor	efter	konsert,	Upplevda	skillnader	mel-
lan	genrer	och	miljö	samt	Fokus	och	energi	–	nervositetens	fördelar.		

5.1	Affektladdad	nervositet	före	konsert	
Under	analysen	framkommer	att	informanterna	upplever	fenomenet	nervositet	redan	
före	konsert	och	att	den	då	är	affektladdad,	dvs.	att	fenomenet	nervositet	före	konsert	
innehåller	relativt	starka	känslostämningar.	De	affekter	som	informanterna	beskriver	
att	de	erfar	före	konsert	rör	underteman	som	Kroppsliga	reaktioner,	Att	vara	mer	eller	
mindre	utsatt	på	scen,	Förväntningar,	Miljöns	betydelse	och	Förberedelse.	

5.1.1	Kroppsliga	reaktioner	
Redan	före	konsert	erfar	informanterna	nervositet.	Detta	är	en	form	av	nervositet	som	
tar	sig	i	uttryck	i	affektladdade	Kroppsliga	reaktioner.	Student	D	beskriver	att	han	kan	få	
fjärilar	i	magen	innan	en	konsert	om	han	är	nervös,	även	student	G	berättar	om	fjärilar	i	
magen	och	att	hon	får	en	känsla	av	att	nervositeten	långsamt	sprider	sig	från	magen	upp	
till	halsen.	På	morgonen	samma	dag	som	en	konsert	brukar	student	F	känna	sig	”lite	pir-
rig”.	Student	F	menar	att	han	strax	före	en	konsert	också	kan	få	lite	ont	i	kroppen,	vilket	
han	tror	beror	på	omedvetna	spänningar.	Gäspningar	är	en	reaktion	som	student	E	be-
skriver	att	hon	upplever	ca	en	halvtimme	innan	en	konsert	när	hon	är	nervös.	Enligt	
student	E	är	hon	också	ofta	väldigt	fokuserad	och	går	igenom	låtar	i	huvudet	innan	vilket	
gör	att	hon	biter	ihop	käkarna	och	spänner	sig.	Student	E	menar	att	orsaken	till	gäsp-
ningarna	kan	vara	just	att	hon	spänner	sig	och	inte	får	tillräckligt	med	syre.	Student	C	
upplever	att	hon	ibland	blir	väldigt	kall	och	nästan	fryser	innan	hon	ska	spela	och	ibland	
känner	hon	tvärtom	och	blir	mycket	varm	istället.	Detta	upplever	också	student	A	som	
säger	att	”man	kan	börja	kallsvettas”.	Några	av	informanterna	berättar	också	att	om	de	
är	nervösa	före	en	konsert,	kan	de	vara	svårt	att	sova	natten	innan.	Student	G	menar	att	
hon	kan	sova	ganska	oroligt	natten	innan	och	att	fjärilar	i	magen	även	kan	komma	då.	
Student	D	berättar	att	om	en	konsert	betyder	väldigt	mycket	kan	det	vara	extra	svårt	att	
sova.	Student	E	har	också	har	svårt	att	sova	inför	konserter	i	de	fall	hon	känner	mycket	
press	på	sig.	När	en	konsert	närmar	sig,	beskriver	student	G	att	hon	kan	få	darrningar	i	
kroppen	och	väldigt	svettiga	händer.	Även	student	C	berättar	att	mycket	handsvett	upp-
kommer	när	hon	är	nervös.		

5.1.2	Att	vara	mer	eller	mindre	utsatt	på	scen	
Ett	andra	undertema	under	affektladdad	nervositet	före	konsert,	handlar	om	Att	vara	
mer	eller	mindre	utsatt	på	scen	beroende	på	om	det	handlar	om	orkester-	eller	solomusi-
cerande.	Student	A	anser	att	det	är	en	stor	skillnad	mellan	ensemblespel	och	solospel.	
Innan	ett	soloframträdande	brukar	student	A	bli	mycket	nervös	medan	hon	i	ensemble-
spel	kan	bli	nervös	under	konserten	om	hon	spelar	fel.	Dock	menar	student	A	att	det	är	
sällan	hon	blir	nervös	när	hon	spelar	tillsammans	med	andra.	Även	student	G	upplever	
att	hon	blir	mycket	nervös	innan	hon	ska	spela	solo	och	att	nervositeten	då	kan	övergå	
nästan	i	panikkänsla,	men	att	hon	inte	blir	lika	nervös	i	ensemblesammanhang.		
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Student	C	menar	att	det	hon	ska	spela	blir	avgörande	för	hur	nervös	hon	kommer	att	bli,	
dvs.	om	hon	ska	spela	solostycken	blir	hon	mycket	nervös	och	den	nervositeten	kan	
komma	flera	dagar	innan	framförandet,	medan	hon	tvärtom	upplever	trygghet	i	orkes-
tersammanhang.	Samma	student	menar	att	hon	även	förlitar	sig	på	att	den	personen	
som	leder	orkestern/ensemblen	kan	hjälpa	alla,	och	hon	känner	också	att	hon	kan	lita	på	
de	andra	i	ensemblen	om	hon	själv	skulle	tappa	bort	sig.	Student	C	menar	därmed	att	
solospel	är	mycket	mera	utsatt	på	så	sätt	att	hon	inte	har	någon	annan	att	luta	sig	mot,	
utan	då	bara	får	lita	på	sig	själv.	Hon	menar	därför	att	det	kan	bli	väldigt	jobbigt	om	det	
blir	fel	och	hon	upplever	att	hon	svikit	sig	själv.		
	
Även	student	D	berättar	att	han	kan	slappna	av	mer	när	han	har	konsert	med	orkester	
eftersom	han	känner	sig	mer	utsatt	om	han	själv	står	ensam	i	centrum	och	alla	hör	ho-
nom,	student	D	menar	att	den	roll	han	har	på	en	konsert	kan	vara	avgörande	för	hur	
nervös	han	blir.	Dock	anser	student	D	att	han	även	kan	bli	ganska	nervös	i	ensembler	
också,	då	han	inte	vill	”förstöra	för	andra”	genom	att	själv	spela	fel.		
	
Student	E	känner	sig	mest	utsatt	när	hon	ackompanjerar	sig	själv	på	piano	och	sjunger	
samtidigt,	då	hon	precis	som	student	C	känner	att	det	bara	är	hon	som	är	ansvarig	för	
om	det	går	bra	eller	inte.	Hon	känner	sig	dock	inte	utsatt	eller	nervös	när	hon	sjunger	
solo	och	någon	annan	ackompanjerar	henne.	Student	F	menar	i	sin	tur	att	han	kan	bli	
nervös	om	han	ska	spela	ett	solo	i	någon	låt,	och	är	lite	extra	nervös	när	han	ska	spela	
helt	själv.		
	
Studenterna	tar	därefter	upp	en	rad	olika	saker	som	påverkar	deras	nervositet	före	kon-
sert.	Student	G	tror	att	hennes	nervositet	främst	rör	solospel	och	att	hon	som	ensam	
spelare	måste	kunna	sitt	stycke	utantill	och	inte	komma	av	sig.	Hon	blir	också	nervös	om	
hon	inte	fått	tillgång	till	att	öva	på	det	instrument	som	hon	ska	använda	under	en	kon-
sert	eller	ett	framförande.	Student	B	och	C	upplever	att	de	kan	bli	nervösa	för	att	spela	
fel	eller	tappa	bort	sig.	Student	B	menar	att	det	är	viktigt	för	honom	att	vara	kreativ	i	sitt	
spel	när	han	t.ex.	ska	improvisera	och	att	han	brukar	bli	nervös	om	han	märker	att	krea-
tiviteten	”låser	sig”,	därför	kan	han	känna	sig	tryggare	när	han	har	noter	framför	sig.		
	
Några	av	informanterna	uppger	också	att	de	kan	känna	att	de	blir	utsatta	för	andras	
nervositet	som	sprider	sig.	Student	C	beskriver	att	om	hon	spelar	med	nya	personer	i	en	
ensemble	och	de	blir	nervösa	så	påverkar	det	hur	hon	själv	tänker	före	en	konsert.	Om	
de	andra	är	väldigt	nervösa	menar	student	C	att	hon	också	börjar	tänka	om	hon	borde	
vara	nervös	och	så	sprider	nervositeten	sig.	Student	F	anser	att	om	han	ser	en	person	
som	ser	osäker	och	nervös	ut	före	en	spelning	så	blir	han	också	osäker.	Student	G	tycker	
också	att	hon	påverkas	av	andra	om	de	är	upprörda	av	att	t.ex.	ett	spelprov	har	gått	då-
ligt,	då	kan	hon	bli	nervös	och	orolig	för	att	det	ska	gå	dåligt	för	henne	också.		

5.1.3	Förväntningar	
Det	tredje	undertemat	under	affektladdad	nervositet	före	konsert,	rör	de	Förväntningar	
av	olika	slag	som	informanterna	har	på	sig	själva	eller	som	andra	har	på	dem	och	som	
bidrar	till	nervositet.	Student	C	menar	att	hon	bär	på	mycket	prestationsångest	då	hon	
fått	ett	gott	rykte	om	sitt	spel.	Därmed	känner	student	C	att	hon	måste	hålla	en	viss	nivå	
hela	tiden	för	att	andra	ska	fortsätta	tycka	att	hon	är	bra.	Student	C	känner	att	hon	be-
höver	prestera	för	andra	ska	fortsätta	att	vilja	ha	med	henne	på	konserter	och	projekt	
och	därmed	har	hon	svårt	att	släppa	det	och	bara	ha	kul	på	konsert,	hon	upplever	att	
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hon	måste	göra	rätt	hela	tiden.	Student	E	upplever	också	att	hon	måste	prestera	för	att	
få	vara	med	på	konserter:		
	

För	här	är	det	en	sån	otrolig	press	på	att	man	ska	prestera	hela	tiden	och	det	
är	ju	också	jag	själv	som	målar	upp	den	här	delvis	men	det	är	så	många	som	
håller	på	med	samma	slags	musik.[…]	Och	då	blir	det	liksom	lite	av	en	tävling	
på	det	här	med	examenskonserter	t.ex.	bara	om	man	har	blivit	tillfrågad	eller	
inte	att	få	vara	med	och	då	ska	det	avgöra	om	man	liksom	tillhör	toppen-
skiktet	eller	botten-skiktet	kan	jag	uppfatta	ibland.[…]	Och	då	känner	jag	hela	
tiden	att	jag	måste	prestera	bra	på	varje	examenskonsert	för	att	de	ska	fråga	
mig	igen.	(Student	E)	
	

Student	E	beskriver	här	att	hon	måste	prestera	bra	varje	gång	för	att	andra	ska	fortsätta	
fråga	henne	att	vara	med	på	deras	konserter.	Hon	känner	därmed	förväntningar	från	
både	sig	själv	och	sin	omgivning.	Student	D	upplever	i	sin	tur	att	det	kan	finnas	förvänt-
ningar	på	hur	han	ska	vara	och	inte	vara,	vilket	gör	honom	mycket	nervös	inför	konser-
ter,	dock	menar	han	att	andra	kanske	inte	alls	har	dessa	förväntningar	men	det	är	något	
som	han	föreställer	sig.	Att	få	krav	från	lärare	är	något	som	student	G	känner	ofta,	hon	
upplever	att	lärarna	förväntar	sig	att	hon	ska	visa	en	viss	nivå	som	hon	ska	klara.	Stu-
dent	B	menar	att	alla	vill	att	framträdandet	ska	bli	så	bra	som	möjligt	och	han	tror	att	
han	kan	bli	nervös	för	om	det	inte	skulle	bli	bra.	Student	C	upplever	även	att	repertoaren	
kan	ha	en	inverkan	på	hennes	nervositet,	om	det	är	ett	väldigt	känt	stycke	kan	hon	bli	
nervös	för	att	de	som	lyssnar	förväntar	sig	att	det	ska	låta	som	det	brukar	göra.		

5.1.4	Miljöns	betydelse	
Det	fjärde	undertemat	handlar	om	Miljöns	betydelse	och	hur	den	anses	påverka	studen-
ternas	affektladdade	nervositet	före	konsert.	Student	E	känner	att	hon	har	blivit	mer	
nervös	inför	konserter	sedan	hon	börjat	på	högre	musikutbildning,	men	hon	känner	sig	
lugn	i	de	miljöer	som	hon	upplever	som	trygga	som	t.ex.	en	kyrka	där	hon	har	sjungit	
mycket	eller	i	ett	band	där	hon	känner	alla	väl.	Student	G	upplever	också	att	hon	blivit	
mer	stressad	efter	att	ha	börjat	en	högskoleutbildning,	inte	bara	i	sitt	spel	utan	också	i	
tillvaron.	Student	D	menar	att	var	konserten	är	någonstans	och	vilka	som	kommer	och	
lyssnar,	kan	påverka	hur	han	känner	före	ett	framförande.	Student	F	berättar	att	han	
helt	plötsligt	blev	jättenervös	när	han	medverkade	i	en	musiktävling	för	några	år	sedan	
och	innan	den	tävlingen	brukade	han	aldrig	vara	nervös.	Det	var	första	gången	han	var	
med	i	en	musiktävling	vilket	kan	ha	bidragit	till	nervositeten,	men	också	att	det	rörde	sig	
om	just	tävlingsmiljö.		

5.1.5	Förberedelse	
En	viktig	del	av	fenomenet	nervositet	utgörs	enligt	informanterna	av	hur	de	lyckas	han-
tera	sin	nervositet	genom	att	förbereda	sig,	det	sista	undertemat	benämns	här	därför	
Förberedelse.	I	detta	undertema	framkommer	det	att	informanterna	redan	före	konsert	
använder	sig	av	vissa	strategier	och	metoder	för	att	minska	sin	nervositet	och	få	ett	
framförande	att	bli	så	bra	som	möjligt.	Student	D	menar	att	om	han	bara	har	förberett	
sig	tillräckligt	mycket,	brukar	han	känna	sig	mindre	nervös.	Det	behöver	då	inte	vara	
fråga	om	en	lång	förberedelse	utan	det	viktiga	är	att	han	har	hunnit	förbereda	sig	så	
mycket	som	han	själv	vill.	Student	D	menar	att	det	handlar	om	att	han	blir	lugn	av	att	
förbereda	sig	på	ett	”planerat”	sätt:	
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Jag	brukar	kunna	bli	lugn	genom	att	förbereda	mig	på	ett	sätt	som	jag	själv	har	
planerat	för	då	vet	jag	att	jag	har	gjort	de	sakerna	som	jag	tror	är	bra	för	mig	
inför	konserter	och	det	ger	en	trygghet.	(Student	D)	
	

Student	D	anser	alltså	att	god	förberedelse	inför	en	konsert	ger	trygghet.	Student	A	me-
nar	också	att	förberedelse	är	viktigt	oavsett	om	hon	ska	spela	i	grupp	eller	enskilt.	Om	
hon	inte	känner	sig	väl	förberedd	brukar	hon	uppleva	en	högre	grad	av	nervositet.	Dock	
menar	student	A	att	hon	inte	brukar	bli	”så	nervös	för	att	man	kan	improvisera	ganska	
mycket	inom	folkmusiken”.	Student	C	menar	i	sin	tur	att	det	är	viktigt	att	få	god	tid	på	
sig	att	slappna	före	en	konsert	eller	ett	framförande:		
	

Att	kunna	just	ge	sig	goda	förutsättningar	att	slappna	av	på	det	sättet.	Om	man	
bara	rusar	in	eller	stressar	liksom	det	är	då	man	ofta	blir	nervös	då	man	kän-
ner	att	man	inte	har	kunnat	få	samla	ihop	sig	själv	på	något	sätt	och	tänka	ige-
nom	musiken	och	så	där.	(Student	C)		

	
Att	få	lugn	och	ro	före	ett	framförande	är	en	förberedelse	som	student	C	således	menar	
kan	minska	nervositet.	Student	B	håller	med	om	detta	då	han	menar	att	han	kan	bli	väl-
digt	nervös	om	det	är	lite	förberedelsetid	och	de	måste	”rådda	upp”	allting	tio	minuter	
innan	de	ska	spela.	För	student	B	är	det	också	viktigt	att	få	möjlighet	att	vara	på	plats	i	
god	tid	och	låta	alla	känslor	”komma	som	de	kommer”.	Samtidigt,	menar	student	A	att	
det	kan	vara	skönt	att	bara	kasta	sig	in	i	ett	framförande	då	hon	inte	hinner	tänka	så	
mycket	och	då	inte	hinner	bli	nervös.	Informanterna	nämner	också	flera	konkreta	meto-
der	som	de	använder	sig	av	före	ett	framförande.	Student	F	använder	sig	av	fokuserad	
andning	när	han	upplever	stress	och	behöver	få	ner	sin	puls,	detta	menar	han	kan	hjälpa	
honom	att	bli	lugn	före	en	konsert.	Även	student	G	och	C	brukar	ta	djupa	andetag	och	
andas	lugnt	innan	de	går	ut	på	scenen.	Dagen	före	en	konsert	brukar	student	G	inte	öva	
speciellt	mycket	då	det	blir	för	mycket	information	att	ta	in	när	hon	redan	är	stressad.	
Student	G	menar	att	en	långsiktig	förberedelse	inför	en	konsert	är	att	spela	så	mycket	
som	möjligt	inför	andra,	vilket	gör	att	man	blir	van	att	spela	för	andra	och	kanske	inte	
blir	lika	nervös.	Enligt	student	G	kan	det	också	vara	bra	att	öva	sig	i	att	ha	ett	”poker-
face”	när	man	spelar	fel	och	vara	helt	lugn	då	det	annars	kan	speglas	i	ansiktet	om	något	
går	fel.		
	
Inför	provspelningar	och	auditions	brukar	student	C	försöka	föreställa	sig	rummet	hon	
ska	spela	i	och	personerna	som	sitter	där	och	lyssnar.	Hon	brukar	också	be	några	kom-
pisar	att	låsas	vara	jury	så	att	hon	kan	öva	sig	i	att	gå	in	och	ut	och	att	bli	bekant	med	
situationen.	Student	F	berättar	att	en	positiv	inställning	och	positiva	tankar	hjälpte	ho-
nom	att	göra	en	bra	provspelning	som	både	han	själv	och	juryn	var	nöjd	med.	Studen-
terna	A,	B	och	E	brukar	alla	på	något	sätt	tänka	igenom	formen	och	”arret”	på	låten	in-
nan	de	ska	spela	eller	sjunga	på	konsert.	Student	B	menar	att	ha	full	koll	på	formen	och	
arret	minskar	hans	nervositet.	Student	E	upplever	att	hennes	nervositet	grundar	sig	
främst	på	att	inte	ha	kontroll	på	text,	form	och	improvisation,	därför	känner	student	E	
att	det	är	viktigt	med	förberedelsetid	så	att	hon	känner	sig	trygg	i	låten	som	ska	framfö-
ras.	Att	vara	fysiskt	uppvärmd	i	händerna	är	också	en	förberedelse	som	både	student	B	
och	C	anser	är	avgörande	för	en	god	konsertprestation.	För	student	E	är	det	även	viktigt	
att	veta	att	allting	fungerar	med	PA2,	mikrofon	och	att	noterna	står	i	rätt	ordning	innan	

																																																								
2	PA:	Public	Adress,	en	ljudanläggning	som	används	för	att	påkalla	uppmärksamhet.	Används	vid	konser-
ter.		
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hon	går	upp	på	scenen,	på	så	sätt	kan	hon	ha	kontroll	över	situationen.	Student	C	berät-
tar	även	att	hon	undviker	kaffe	den	dag	som	hon	har	konsert.	Student	E	tycker	däremot	
att	kaffe	känns	väldigt	bra	före	en	konsert	men	undviker	däremot	stark	mat.		

5.2	Affektladdad	nervositet	under	konsert	
Analysen	visar	att	informanterna	erfar	fenomenet	nervositet	som	Affektladdad	även	un-
der	konsert,	dvs.	att	de	inte	bara	före	konsert	erfar	affektladdad	nervositet	utan	att	de	
även	under	konsert	erfar	relativt	starka	känslor.	De	affekter	som	upplevs	under	konser-
ter	rör	här	underteman	som:	Skakningar	och	svettningar,	Analyserande	tankar	och		
Publiken	påverkar	nervositeten.		

5.2.1	Skakningar	och	svettningar	
Det	första	undertemat	här	rör	de	kroppsliga	reaktioner	informanterna	erfar	i	form	av	
Skakningar	och	svettningar	under	konsert.	Student	F	berättar	att	han	upplever	att	det	
blir	till	ett	hinder	när	han	är	nervös	under	en	konsert	och	händerna	börjar	skaka.	Det	är	
framförallt	höger	hand	som	börjar	skaka	och	han	upplever	att	han	då	inte	har	kontroll	
över	sitt	spel	samt	att	motoriken	inte	fungerar	som	den	ska.	Det	är	framför	allt	när	han	
spelar	sitt	huvudinstrument	som	han	blir	”skakig”,	han	upplever	inte	att	han	blir	lika	
nervös	när	han	spelar	piano	eller	sjunger.	Detta	tror	han	beror	på	att	han	inte	har	dessa	
som	huvudinstrument	och	att	han	därmed	inte	känner	lika	stor	press	på	sig	själv.	Stu-
dent	F	kan	också	då	få	svettningar	men	upplever	inte	det	som	ett	lika	stort	problem	ef-
tersom	han	tycker	att	det	ändå	går	att	spela.	Han	berättar	också	att	han	inte	brukar	vara	
så	nervös	precis	innan	han	ska	gå	upp	på	scen,	utan	att	det	oftast	slår	till	precis	just	när	
han	ska	börja	spela.		
	
Student	A	menar	också	att	hon	oftast	inte	är	nervös	före	en	konsert	utan	blir	det	under	
”själva	processen”,	det	är	också	oftast	om	hon	har	spelat	fel	”eller	någonting”	som	hon	
blir	nervös.	Då	kan	hon	få	”stråkdarr”,	tappa	tonen	och	tänka	”vad	var	det	jag	ska	spela	
nu,	hur	ska	jag	rädda	det	här?”.	Sådant	medför	att	man	tappar	kontrollen	menar	student	
A.	Student	A	menar	också	att	hon	kan	känna	sig	”lite	skakig”	utan	att	egentligen	erfara	så	
mycket	nervositet	av	psykiskt	slag.		
	
Student	B	berättar	att	i	värsta	fall	börjar	hans	händer	skaka	och	han	får	ingen	kontroll	
över	vad	fingrarna	gör	och	han	kan	då	spela	fel,	detta	är	något	som	han	anser	kan	sätta	
stämningen	på	resten	av	konserten	eftersom	han	har	svårt	att	släppa	den	känslan	när	
den	väl	inträtt.	Student	E	berättar	i	sin	tur	att	nervositet	kan	göra	att	den	hand	som	hål-
ler	micken	kan	börja	skaka,	hon	själv	tycker	att	det	darrar	jättemycket	men	hon	tror	inte	
att	det	syns	så	mycket	utåt.	Student	E	menar	också	att	benen	kan	börja	darra	under	en	
konsert.	Student	D	berättar	att	den	hand	som	håller	stråken	kan	börja	darra	och	han	
upplever	detta	som	väldigt	ostabilt,	dock	tror	han	inte	heller	att	publiken	märker	det	så	
mycket	utan	att	det	är	mest	han	själv	som	tänker	på	det.	Student	C	berättar	även	hon	att	
när	hon	är	riktigt	nervös	kan	någon	kroppsdel	börja	skaka,	benet	kan	börja	”hoppa	jät-
temycket”	och	det	går	inte	att	kontrollera	det.		
	
Student	D	berättar	att	han	brukar	kunna	bli	ganska	svettig	om	händerna	när	han	spelar	
och	är	nervös,	detta	upplever	också	student	C	som	menar	att	hon	brukar	få	”sjuk	
handsvett”	som	gör	att	händerna	glider	på	instrumentet.	Student	G	berättar	också	att	
hon	kan	få	väldigt	svettiga	händer	vilket	gör	att	hon	glider	runt	på	tangenterna	när	hon	
spelar,	hon	kan	också	få	darrningar	i	hela	kroppen	när	hon	är	nervös.		
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5.2.2	Analyserande	tankar	
Det	andra	undertemat	som	rör	affektladdad	nervositet	under	konsert,	handlar	om	in-
formanternas	Analyserande	tankar.	Flera	av	informanterna	beskriver	att	de	upplever	att	
de	får	tankar	som	kan	störa	dem	när	de	spelar	eller	sjunger,	eller	att	de	helt	enkelt	tän-
ker	för	mycket.	Student	G	menar	att	om	hon	gör	något	misstag	i	ett	musikstycke	eller	
kommer	av	sig,	kan	hon	få	panik	och	då	kommer	tankarna	farande	om	hur	hon	ska	klara	
av	att	lösa	situationen.	Student	E	berättar	att	hon	kan	vara	väldigt	självkritisk	under	en	
konsert	och	om	hon	gjort	något	som	hon	inte	är	nöjd	med,	då	kan	hon	inte	riktigt	njuta	
av	varken	musik	eller	situation	eftersom	hon	då	bara	tänker	på	det	”fel”	som	skedde	i	
föregående	låt,	hon	har	alltså	väldigt	svårt	att	släppa	det.	Förmodligen	tänker	inte	ens	
publiken	på	det	som	jag	uppfattade	som	dåligt	säger	student	E.	Student	G	berättar	i	sin	
tur	att	hon	inte	riktigt	kan	njuta	av	musiken	för	att	hon	då	riskerar	att	”snubbla”,	och	om	
hon	har	snubblat	på	ett	ställe	är	det	också	lätt	att	snubbla	på	fler	ställen.	Det	är	också	
viktigt	att	inte	stanna	upp	helt	på	något	ställe	om	man	kommer	av	sig	anser	hon,	ef-
tersom	det	då	finns	en	risk	att	man	tappar	bort	sig	helt.		
	
Student	C	menar	att	hon	brukar	bli	mer	analytisk	när	hon	spelar	just	solostycken:	
	

Då	är	det	mycket	så	här	man	tänker;	jaha	vad	är	det	för	karaktär	nu,	eller	jag	
blir	så	här	väldigt	analytisk	vad	som	händer	i	stycket.	Jaha	okej,	här	är	det	
starkt,	det	här	ska	vara	dramatiskt	och	då	försöker	jag	verkligen	gå	in	i	det	och	
tänker	hur	gör	jag	för	att	det	ska	bli	dramatiskt?	Det	blir	väldigt	analyserade	
liksom.	(Student	C)		
	

Student	C	analyserar	stycket	medan	hon	spelar	det	på	scen	och	hon	försöker	då	leva	sig	
in	i	vilka	karaktärer	som	ska	framhävas	i	musiken.	Student	C	beskriver	att	hon	kan	upp-
leva	att	hon	ibland	får	hundra	tankar	på	bara	två	sekunder	när	hon	spelar	och	när	hon	
försöker	stilla	dem	så	går	det	inte.	Student	D	anser	att	i	bästa	fall	upptar	musiken	större	
delen	av	hans	tankeverksamhet	när	han	spelar	en	konsert,	det	kan	vara	olika	saker	som	
är	kopplade	till	musiken	som	t.ex.	känslor.	Vid	andra	tillfällen	kan	student	D	istället	bli	
distraherad	av	någonting,	vilket	kan	vara	vad	som	helst	som	gör	honom	stressad	och	
osäker.		
	
Student	B	menar	att	det	är	hemskt	när	han	börjar	tänka	”nu	är	det	bara	5	låtar	kvar,	nu	
är	det	bara	3	låtar	kvar”	dvs.	då	han	känner	att	han	bara	vill	att	konserten	ska	ta	slut.	
Student	B	tycker	att	det	också	är	jobbigt	att	han	ibland	kan	börja	analysera	sig	själv	när	
han	improviserar.	Han	kan	fundera	på	om	det	han	gör	är	tillräckligt	bra	och	kritiserar	då	
sig	själv	när	han	spelar.	Student	E	upplever	också	att	hon	kan	bli	nervös	för	att	inte	veta	
om	det	hon	gör	är	tillräckligt	bra	och	om	hon	har	hållit	den	”standarden”	för	den	nivån	
hon	är	på.	Student	D	berättar	att	han	kan	uppleva	att	han	förstör	för	andra,	om	han	spe-
lar	fel	eller	falskt	i	en	orkester	och	det	misstaget	kan	påverka	honom	under	resten	av	
konserten.	När	student	F	blir	nervös	brukar	han	tänka	på	att	andas	och	titta	på	dem	som	
han	spelar	med.	Student	F	upplever	även	att	han	kan	komma	in	i	en	”tankespiral”	om	
han	spelar	fel,	vilket	gör	att	det	känns	som	han	inte	är	där	och	spelar.	Detta	tror	han	be-
ror	på	att	han	inte	är	tillräckligt	fokuserad.			
	
Student	B	menar	att	hans	mål	är	att	inte	tänka	överhuvudtaget	när	han	spelar,	utan	må-
let	är	att	musiken	bara	flyter	på.	Detta	håller	även	student	C	med	om,	då	hon	berättar	att	
hon	ibland	kommer	in	i	ett	musikaliskt	”flow”	och	bara	”kör”.	Student	D	menar	att	när	
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det	går	väldigt	bra	på	scenen	är	han	”inne	i	musiken”	och	han	upplever	det	som	”något	
slags	flow”,	något	som	är	väldigt	härligt.		

5.2.3		Publiken	påverkar	nervositeten	
Det	tredje	undertemat	visar	hur	studenterna	upplever	att	Publiken	påverkar	nervosite-
ten.	Student	B	menar	att	publiken	spelar	stor	roll	för	hur	nervös	han	blir	under	en	kon-
sert,	han	upplever	t.ex.	att	det	känns	mer	otryggt	att	spela	inför	musikstudenter	än	vad	
det	är	att	spela	för	familj	eller	vilka	andra	som	helst.	Student	A	anser	också	att	publiken	
har	stor	påverkan	på	hennes	nervositet,	om	det	t.ex.	är	musiklärare	som	sitter	och	
granskar	henne	blir	hon	jättenervös,	men	om	det	är	pensionärer	som	inte	är	så	insatta	i	
musik	blir	hon	inte	alls	nervös.	Även	student	D	anser	att	det	spelar	roll	vilka	som	kom-
mer	och	lyssnar,	men	tror	att	det	handlar	mest	om	de	krav	han	har	på	sig	själv.	Student	C	
menar	att	när	hon	gör	auditions	eller	provspelningar	går	allt	ut	på	att	juryn	ska	hitta	alla	
hennes	”fel”	och	beskåda	allt	hon	gör,	vilket	student	C	upplever	som	mycket	utdömande.	
På	”vanliga”	konserter	upplever	student	C	istället	att	publiken	ser	mer	till	helheten	och	
de	låter	därför	mindre	misstag	gå	förbi.		
	
Student	A	uppger	att	hon	upplever	att	det	känns	jobbigt	att	spela	om	det	är	en	liten	
publik	eftersom	hon	då	kopplar	detta	till	en	jurysituation,	här	håller	student	C	med	och	
menar	att	känns	alltför	intimt	med	en	liten	publik	och	att	allt	fokus	då	hamnar	på	henne.	
Även	student	E	upplever	att	det	är	jobbigt	att	spela	för	en	mindre	publik:	
	

Det	är	jobbigare	när	det	är	färre,	för	då	kan	man	titta	på	alla	och	då	kan	jag	
rikta	in	mig	på	var	och	en.	Då	ser	man	tydligt	vad	de	tycker	och	tänker,	tycker	
jag,	men	när	det	är	en	stor	publik	på	300	personer,	då	är	det	bara	att	titta	ut	i	
mörkret	och	köra,	då	är	jag	inte	alls	lika	nervös.	(Student	E)	
	

Student	E	upplever	alltså	att	hon	kan	se	vad	publiken	tycker	och	tänker	om	det	är	en	
liten	publik	och	eftersom	hon	då	kan	se	dem	tydligt	gör	det	henne	nervös,	med	en	stor	
publik	blir	det	mer	anonymt.	Student	G	däremot,	upplever	istället	att	hon	blir	mer	ner-
vös	av	en	stor	publik,	och	ju	större	publiken	är	desto	mer	nervös	känner	hon	sig.	Hon	
har	uppmärksammat	att	hennes	blick	dras	mot	publiken	för	att	se	hur	många	de	är,	fast	
hon	inte	ser	dem	så	bra	då	hon	sitter	vid	instrumentet	som	står	med	sidan	mot	publiken.	
Student	B	anser	i	sin	tur	att	det	också	har	betydelse	hur	nära	scenen	publiken	sitter,	om	
publiken	t.ex.	sitter	väldigt	nära,	dvs.	2-5	meter	bort,	då	upplever	han	att	han	blir	grans-
kad.		
	
Student	G	upplever	att	publiken	förväntar	sig	ett	bra	uppträdande	och	en	bra	konsert,	
medan	student	F	inte	tror	att	han	bryr	sig	speciellt	mycket	om	publiken	när	han	spelar	
på	konserter,	utan	det	är	mest	för	hans	egen	skull	som	han	inte	vill	spela	fel,	inte	för	nå-
gon	annans	skull.	Student	F	menar	också	att	han	blir	mer	nervös	när	han	spelar	på	sitt	
huvudinstrument,	men	när	han	har	sjungit	vilket	är	hans	biinstrument,	blir	han	inte	lika	
nervös.	Han	berättar	att	han	har	sjungit	för	tusen	människor	utan	att	bli	ett	dugg	nervös.		

5.3	Känslor	efter	konsert	
I	analysen	framkommer	även	att	informanterna	erfar	Känslor	efter	konsert	som	kan	
kopplas	till	fenomenet	nervositet.	Det	handlar	här	om	känslor	som	Glädje,	besvikelse	och	
distans	till	prestationen	och	Utmattningskänslor.	
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5.3.1	Glädje,	besvikelse	och	distans	till	prestationen	
Det	första	undertemat	handlar	här	om	de	komplexa	känslor	informanterna	beskriver	att	
de	erfar	efter	konsert:	Glädje,	besvikelse	och	distans	till	prestationen.	Student	C	menar	att	
det	är	sällan	hon	känner	”wow	det	här	gick	bra”	direkt	efter	en	konsert	utan	då	är	hon	
oftast	missnöjd,	men	efter	ca	två	dagar	kan	hon	tänka	”men	det	var	ändå	ganska	okej”.	
Student	C	anser	också	att	hon	oftare	tänker	på	alla	fel	hon	gjort	i	stället	för	allt	bra,	det	
kanske	bara	var	två	felspelningar	men	det	är	ändå	dessa	hon	hänger	upp	sig	på.	Student	
C	menar	dock	att	när	det	har	gått	en	tid	och	hon	lyssnar	igenom	det	hon	spelade	kan	hon	
bli	mer	positiv	och	objektiv,	då	kan	hon	också	tycka	att	det	hon	har	spelat	är	bra	och	att	
hon	kan	stå	för	det.	Hon	känner	också	att	det	är	jobbigt	när	andra	frågar	hur	det	har	gått	
eller	hur	det	känns,	då	hon	tycker	att	det	är	svårt	att	ge	sig	själv	ett	omdöme.	Hon	menar	
att	det	ibland	känns	som	det	har	gått	bra	fast	det	gått	dåligt	och	ibland	känns	som	det	
har	gått	dåligt	fast	det	egentligen	har	gått	bra,	därmed	anser	hon	att	hon	inte	kan	lita	på	
sitt	eget	omdöme.	Hon	kan	också	uppleva	det	som	ett	misslyckade	om	hon	inte	lyckas	
leverera	fullt	ut	på	en	konsert	och	kan	då	känna	att	hon	har	svikit	sin	lärare.	Hon	känner	
ett	stort	ansvar	gentemot	sina	lärare	och	vill	”visa	på	något	sätt	att	hon	har	lyckats	och	
att	de	har	lyckats	med	henne	som	student”.	Student	C	vill	att	det	ska	synas	att	lärarnas	
information	har	befästs	hos	henne	vilket	hon	känner	en	väldigt	stor	press	över.		
	
Student	E	menar	att	hon	kan	bli	besviken	för	minsta	lilla	sak	och	tycker	inte	att	det	varit	
en	bra	konsert	om	något	blivit	fel.	Hon	anser	också	att	hon	har	svårt	att	släppa	sådant	
hon	är	missnöjd	med,	och	istället	ältar	det.	Hon	berättar	att	hon	har	”sjukt	mycket	press”	
på	sig	själv	och	att	nervositeten	bottnar	i	att	hon	har	höga	krav	på	sig	själv,	hon	jobbar	
jättemycket	med	sin	självbild.	Egentligen	skulle	hon	behöva	fokusera	på	vad	hon	kan	
vara	nöjd	med	och	fråga	sig	själv	”hur	stor	är	egentligen	skadan	som	jag	har	gjort	på	en	
låt?”	så	hon	kan	få	lite	mer	distans	till	det	hela.	Även	student	G	upplever	att	hon	är	väl-
digt	perfektionistisk	och	att	det	stör	henne	om	minsta	lilla	ton	som	blir	fel.	Om	hon	kän-
ner	att	hon	har	spelat	bra	kan	hon	dock	känna	lycka	och	tänka	”yes	jag	har	lyckats	med	
mitt	stycke,	det	blev	som	jag	tänkte”.		
	
Student	B	menar	att	han	behöver	distans	för	att	avgöra	om	han	är	nöjd	med	ett	uppspel	
eller	inte.	När	han	lyssnat	på	ensembleuppspel	efterhand	har	han	fått	distans	till	det	och	
upptäckt	hur	det	faktiskt	lät.	Student	B	menar	att	om	han	kollar	på	inspelningen	direkt	
efteråt,	kan	han	vara	kvar	i	samma	känslostämning	som	han	hade	på	konserten.	Student	
F	anser	i	sin	tur	att	han	ofta	kan	bli	onödigt	nervös	och	tycker	inte	att	det	stämmer	över-
ens	med	hur	han	är	som	person.	Student	F	menar	att	han	inte	borde	vara	så	nervös	över	
att	spela	musik,	dock	berättar	han	att	han	sällan	är	besviken	på	sig	själv,	utan	han	tycker	
det	bara	känns	onödigt	att	bli	nervös	då	han	tycker	att	det	är	mycket	kul	att	spela.	Han	
menar	att	han	ändå	oftast	brukar	känna	sig	glad	efter	en	konsert.	

5.3.2	Utmattningskänslor	
Efter	konsert	uppger	studenterna	även	att	de	kan	erfara	Utmattningskänslor,	som	därför	
är	det	andra	undertemat	här.	Student	A	berättar	att	hon	brukar	känna	sig	utmattad	efter	
en	konsert	då	hon	gett	mycket	energi	på	scen,	hon	jämför	känslan	som	infinner	sig	med	
den	som	infinner	sig	efter	en	joggingrunda.	Även	student	E	beskriver	”en	slags	utmatt-
ningskänsla”,	nästan	som	hon	är	”lite	onykter”,	något	hon	tror	beror	på	att	hon	överlag	
tänker	för	mycket	under	en	konsert.	Hon	kan	också	uppleva	att	hon	blir	väldigt	”utpum-
pad”	och	att	tillvaron	blir	som	en	slags	”dimma”.	Student	D	menar	att	om	en	konsert	gått	
väldigt	bra,	kan	han	bli	mycket	uppspelt,	men	om	han	däremot	inte	är	nöjd	kan	känslan	
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bli	tvärtom.	Han	berättar	att	han	kan	komma	in	i	en	”skön	harmonisk	känsla”	om	han	är	
nöjd	med	en	konsert,	och	att	han	efteråt	kan	känna	lättnad	och	eventuellt	till	och	med	
utmattning.	Student	E	berättar	och	hon	ofta	blir	väldigt	trött	efter	en	konsert,	hon	menar	
att	det	är	många	olika	områden	som	hon	lägger	mycket	energi	på	när	hon	uppträder:	
komma	ihåg	text,	sångteknik,	intonation	och	strävan	efter	att	prestera	bättre.	Student	F	
berättar	att	han	kan	bli	väldigt	hungrig	direkt	efter	en	konsert,	han	brukar	då	också	få	
ont	i	kroppen	och	vara	ganska	varm	direkt	efteråt.	Detta	tror	student	F	beror	på	de	
spänningar	som	han	har	före	en	konsert	släpper,	men	som	han	inte	tänkt	på	då.	Även	
student	B	menar	att	den	anspänning	som	han	haft	före	och	under	en	konsert	släpper	
efter	att	han	har	spelat	och	student	G	anser	att	det	är	skönt	att	vara	klar	med	en	konsert	
då	det	kan	ha	varit	ett	ganska	mentalt	krävande	jobb.		

5.4	Upplevda	skillnader	mellan	genrer	och	miljö	
Analysen	visar	att	informanterna	beskriver	Upplevda	skillnader	mellan	genrer	och	miljö	
gällande	fenomenet	nervositet,	underteman	är	här	därför:	Större	press	på	klassiska	mu-
siker	och	Konserthus	inte	en	avslappnad	miljö.		

5.4.1	Större	press	på	klassiska	musiker	
I	det	första	undertemat	här	framkommer	att	studenterna	uppfattar	att	det	är	Större	
press	på	klassiska	musiker	än	i	andra	genrer.	Student	A	menar	att	om	musiker	från	olika	
genrer	skulle	planera	en	konsert	och	konserten	skulle	äga	rum	om	en	vecka,	då	skulle	
det	synas	tydliga	skillnader:	
	

De	klassiska	skulle	fått	panik,	de	skulle	bara	vad	ska	vi	spela?	Vi	folkmusiker	
när	vi	bestämmer	dagen	innan,	det	blir	jättebra.	Jazzare,	ja	det	skulle	väl	ses	
och	öva	lite,	ta	en	standard,	typ…	(Student	A)	

	
Klassiska	musiker	anses	alltså	bli	mer	stressade	än	folkmusiker	och	jazzmusiker	inför	en	
konsert	om	de	bara	skulle	ha	en	vecka	på	sig	att	repetera,	menar	student	A.	Student	B	
menar	också	att	det	finns	en	stor	skillnad	mellan	genrerna	i	och	med	att	musik	inom	den	
klassiska	genren	redan	finns,	och	musik	inom	jazz	och	folkmusik	ofta	skapas	i	stunden,	
detta	menar	student	B	är	olika	anledningar	till	nervositet.	Student	C	håller	med	och	me-
nar	att	klassiska	musikers	uppdrag	är	att	på	något	sätt	komma	tillbaka	till	kompositören	
och	göra	denne	största	möjliga	rättvisa,	medan	det	i	andra	genrer	mer	kan	handla	om	att	
skapa	rättvisa	mot	sig	själv	som	musiker.	Student	C	anser	också	att	klassiska	musiker	är	
väldigt	bundna	av	noter	och	att	deras	färdighet	har	fokus	på	att	spela	så	rätt	som	möjligt,	
medan	det	för	andra	genrer	mer	handlar	om	kreativitet.	Hon	tycker	också	att	det	kan	
finnas	en	väldigt	dömande	hållning	inom	den	klassiska	genren	då	hon	upplever	att	man	
ska	hitta	fel	hos	andra.	Enligt	student	C	har	de	folkmusiker	som	hon	träffat	en	mer	av-
slappnad	relation	till	sina	uppspel	och	sitt	musicerande	på	ett	annat	sätt	än	vad	klas-
siska	musiker	har.	För	klassiska	musiker	kan	konserter	och	framföranden	vara	på	liv	
och	död	medan	folkmusiker	mer	har	inställningen	att	det	blir	som	det	blir,	menar	stu-
dent	C.	Hon	anser	också	att	musiker	från	olika	genrer	har	olika	fokus	som	de	blir	ner-
vösa	för,	ju	mer	rätt	en	musiker	spelar	inom	klassisk	musik	desto	bättre	blir	det,	medan	
folkmusiker	fokuserar	mer	på	helheten.	Om	klassiska	musiker	spelar	fel	har	de	också	
svårt	att	improvisera	och	de	vet	då	inte	vad	de	ska	göra,	och	då	kan	de	drabbas	av	panik,	
menar	student	C.	Student	C	skulle	vilja	få	in	mer	positiva	upplevelser	i	klassisk	musik,	så	
att	det	inte	behöver	handla	om	”liv	eller	död”	varje	gång.		
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Student	A	uppfattar	sin	egen	genre	folkmusik	som	en	ganska	fri	genre	och	att	det	inte	är	
samma	press	som	inom	den	klassiska	genren.	Hon	menar	att	det	är	bara	att	titta	i	öv-
ningskorridorerna	på	vilka	som	övar	mest,	vilket	hon	anser	är	klassiska	musiker.	Detta	
håller	student	C	med	om	och	menar	att	det	finns	en	kultur	inom	den	klassiska	genren	att	
musiker	ska	öva	mycket	och	att	de	som	musiker	måste	”kämpa”.	Student	C	anser	att	det	
är	främst	klassiska	stråkinstrumentalister	och	pianister	som	övar	mest,	då	de	inte	har	en	
fysisk	begränsning	som	exempelvis	blåsare	har,	samt	att	dessa	instrument	har	många	
tekniska	utmaningar.	Enligt	student	B	är	hans	generella	bild	att	folkmusiker	”kör	och	har	
kul”,	medan	klassiska	musiker	”skakar”	innan	en	konsert.	Student	A	tror	att	en	stor	
skillnad	är	att	jazz-	och	folkmusiker	spelar	mer	i	ensemble	än	vad	klassiska	musiker	gör.	
Student	E	anser	att	den	klassiska	genren	är	mest	strukturerad,	sedan	kommer	jazz	och	
därefter	folkmusik	som	är	minst	strukturerad	och	mest	”fri”.	När	student	E	har	hört	om	
personer	som	ska	spela	solo	i	en	stråkorkester	eller	symfoniorkester,	får	hon	uppfatt-
ningen	att	dessa	personer	ofta	både	känner	sig	nervösa	och	känner	att	de	behöver	öva	
jättemycket.	Student	E	menar	att	musiker	i	jazz/ri	genren	är	vana	att	ha	solo	och	det	blir	
inte	lika	utstickande	för	dem,	och	de	blir	inte	nervösa	över	det	på	samma	sätt	som	klas-
siska	musiker	kan	bli.		
	
Student	G	menar	att	hon	inte	är	speciellt	insatt	i	andra	genrer,	men	hon	upplever	inte	
några	speciella	genreskillnader.	Däremot	anser	hon	att	klassiska	musiker	kanske	glöm-
mer	bort	att	ha	roligt	när	de	spelar	och	att	de	påverkas	mycket	av	prestationsångest	och	
krav,	att	de	ska	vara	duktiga.	Student	F	menar	att	den	klassiska	genren	innehåller	myck-
et	solospel	vilket	kanske	inte	finns	lika	mycket	av	i	andra	genrer.	Han	upplever	också	att	
den	klassiska	musiken	länge	har	varit	den	”fina	musiken”	och	att	den	innehar	en	viss	
status.	Student	F	anser	att	folkmusiken	känns	som	en	lugn	genre	medan	det	är	större	
prestation	i	den	klassiska	genren.	Studenterna	A,	B	och	C	menar	att	betablockerare	för-
kommer	främst	inom	den	klassiska	genren,	då	den	klassiska	kulturen	inte	är	lika	tillå-
tande	för	felspelningar.	Student	C	påpekar	att	klassiska	musiker	kan	känna	stor	press	
från	hela	sin	omgivning,	från	publik	och	medmusikanter,	vilket	gör	att	pressen	kommer	
från	flera	olika	håll.		

5.4.2	Konserthus	inte	en	avslappnad	miljö	
Här	i	det	andra	undertemat	framkommer	att	Konserthus	inte	upplevs	som	en	avslappnad	
miljö.	Student	D	upplever	att	klassiska	konserthus	har	en	ganska	”smal	stig”	av	vad	som	
är	tillåtet	vilket	kan	leda	till	nervositet,	om	en	konsert	i	stället	är	i	en	miljö	där	männi-
skor	sitter	och	äter	eller	minglar	kan	student	D	känna	sig	mer	avslappnad.	Student	D	
anser	att	människor	som	går	till	klassiska	konserter	har	förväntningar	på	hur	det	ska	gå	
till	på	konserthusen.	Samma	sak	upplever	också	student	E	som	menar	att	konserter	i	
konserthusmiljöer	känns	väldigt	strukturerade	och	även	lite	konstlade.	På	klassiska	
konserter	upplever	student	E	att	det	finns	mycket	regler	för	musikerna:	man	ska	vara	
fint	klädd,	bocka	innan	man	sätter	sig	ner,	skaka	hand	med	dirigenten	m.m.	och	det	blir	
hon	nervös	av	att	hålla	reda	på.	Student	D	menar	att	hans	bästa	spelningar	har	varit	i	
mer	avslappnade	miljöer	där	han	vågat	spela	ut.	Student	F	upplever	att	folkmusik	egent-
ligen	inte	är	en	kultur	som	ska	spelas	i	konsertlokaler	utan	att	det	mer	är	en	musik	som	
ska	ske	i	stunden	och	att	det	därför	känns	det	intressant	när	folkmusik	spelas	som	en	
slags	konsertkultur.		
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5.5	Fokus	och	energi	–	nervositetens	fördelar		
I	det	tredje	och	sista	temat	resonerar	informanterna	kring	Fokus	och	energi-
nervositetens	fördelar.	Flera	av	informanterna	berättar	om	att	de	kan	se	positiva	effekter	
med	nervositet,	bland	annat	att	de	känner	sig	mer	fokuserade	och	får	energi.	Student	C	
upplever	att	nervositet	gör	att	hon	bli	alert	och	väldigt	uppmärksam	på	allt	som	händer	
runt	omkring	henne.	Hon	menar	att	hon	blir	extremt	uppmärksam	på	allt	som	händer	i	
rummet,	det	handlar	om	små	detaljer	som	annars	antagligen	skulle	gå	förbi	henne.	Stu-
dent	C	menar	att	hon	blir	mer	aktivt	fokuserad	vilket	är	något	hon	gärna	skulle	vilja	ha	
mer	av	i	vardagen.	Hon	menar	också	att	positiv	nervositet	kan	sprida	sig	till	andra	som	
spelar	och	då	kan	medföra	att	även	de	blir	mer	”taggade”,	till	skillnad	mot	en	mer	nega-
tiv	nervositet	som	bara	gör	fler	stressade.	Även	student	E	anser	att	viss	nervositet	kan	
sporra	henne	till	att	bli	mer	fokuserad,	när	hon	gäspar	före	en	konsert	-	vilket	sker	när	
hon	är	nervös	-	då	vet	hon	att	hon	har	fokus.	Student	E	tror	att	hon	blir	för	”laidback”	om	
hon	inte	är	nervös	och	kanske	då	börjar	göra	en	massa	slarvfel,	hon	vill	inte	ha	för	
mycket	nervositet	men	vill	inte	heller	vara	utan	den.	Student	A	tycker	att	det	är	lite	
charmigt	att	vara	nervös,	det	ingår	i	yrkesrollen.	Det	är	också	härligt	anser	student	A	när	
adrenalinet	kommer	efteråt	och	hon	är	nöjd	med	sin	prestation.		
	
Student	D	tycker	att	det	kan	vara	svårt	att	skilja	mellan	nervositet	och	att	få	mycket	
energi	på	scen.	De	tillfällen	som	student	D	inte	varit	nervös	har	inte	heller	energin	fun-
nits	där.	Student	D	tycker	att	det	känns	konstigt	om	han	varken	känner	sig	nervös	eller	
har	energi.	Enligt	student	D	beror	det	på	vilken	nervositet	han	upplever,	den	positiva	
nervositeten	ger	honom	energi,	medan	den	negativa	nervositeten	gör	att	han	blir	darrig	
och	tänker	på	annat.	Student	D	berättar	att	han	brukar	uppleva	”fjärilar	i	magen”	som	
något	positivt,	han	känner	att	”nu	är	det	snart	dags”	och	att	det	kanske	då	är	vänner	och	
familj	som	ska	lyssna	på	honom.	Han	skulle	vilja	lära	sig	att	kontrollera	sin	nervositet,	då	
han	upplever	att	nervositeten	kan	användas	i	positivt	syfte	genom	att	den	kan	ge	energi.	
Student	G	menar	att	alla	musiker	blir	mer	eller	mindre	nervösa	inför	framträdanden	och	
att	det	är	det	som	gör	oss	mänskliga.	Om	en	musiker	är	helt	lugn	före	ett	framträdande	
anser	student	G	att	det	kan	avspegla	sig	i	spelet	och	att	musikern	då	kanske	bara	spelar	
som	en	”robot”.	Nervositet	är	något	som	måste	finnas	menar	student	G	för	det	går	inte	
att	vara	helt	lugn.	Student	G	menar	också	att	om	människor	tänker	att	något	är	negativt	
då	blir	det	också	negativt.	Student	B	har	däremot	svårt	att	se	att	nervositet	skulle	vara	
positivt	över	huvud	taget	då	han	förknippar	nervositet	med	tankar,	och	hans	mål	är	ju	
att	inte	tänka	överhuvudtaget	när	han	spelar.	Student	F	menar	i	sin	tur	att	nervositet	
kan	utvecklas	åt	olika	håll;	den	kan	antigen	bidra	till	att	sinnena	skärps	och	han	känner	
sig	fokuserad	och	det	går	väldigt	bra.	Eller,	så	kan	nervositet	göra	att	”allt	bara	snurrar	
runt”	och	han	blir	disträ.	Student	F	anser	slutligen	att	det	är	svårt	att	försöka	tämja	och	
få	kontroll	över	nervositet	då	den	ibland	kan	komma	plötsligt.		

5.6	Sammanfattning		
Informanterna	upplever	Affektladdad	nervositet	före	konsert,	vilket	kan	förstås	som	fe-
nomenet	nervositet	inrymmer	starka	känslostämningar.	De	affekter	som	informanterna	
här	beskriver	rör:	Kroppsliga	reaktioner,	Att	vara	mer	eller	mindre	utsatt	på	scen,	För-
väntningar,	Miljöns	betydelse	och	deras	Förberedelse.	Nervositet	tar	sig	form	av	kropps-
liga	reaktioner	vilket	för	informanterna	resulterar	i	fjärilar	i	magen,	gäspningar,	
handsvett,	spänningar	och	sömnsvårigheter.	Att	vara	mer	eller	mindre	utsatt	på	scen	är	
något	som	påverkar	informanternas	nervositet	och	överlag	blir	de	mer	nervösa	om	de	
ska	spela	själva	på	scen,	dvs.	vid	olika	typer	av	solospel.	Flera	av	informanterna	upplever	
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även	förväntningar	från	sig	själva	och	andra	som	påverkar	deras	nervositet.	Beroende	
på	var	informanterna	ska	spela/sjunga	och	vilka	som	kommer	och	lyssnar	avgör	också	
hur	pass	nervösa	de	blir.	Goda	förberedelser	kan	dock	innebära	att	informanterna	kän-
ner	sig	trygga	i	det	de	ska	framföra	varvid	nervositeten	minskar:	andningsövningar,	vara	
på	plats	i	god	tid	innan	konserten,	mentalträning,	spela	för	andra	och	värma	upp	händer	
och	fingrar	beskrivs	här	som	användbara	strategier.		
	
Informanterna	beskriver	även	att	de	erfar	Affektladdad	nervositet	under	konsert	bestå-
ende	av:	Svettningar	och	skakningar	och	Analyserande	tankar.	Utöver	detta	anses	även	
Publiken	påverka	nervositeten.	Nervositet	beskrivs	under	en	konsert	kunna	göra	att	in-
formanterna	börjar	darra	i	olika	kroppsdelar	och	att	de	blir	svettiga	om	händerna.	Om	
informanterna	spelar	”fel”	under	en	konsert	kan	de	börja	tänka	mycket	på	det,	vilket	kan	
orsaka	nervositet.	Informanterna	menar	även	att	de	kan	kritisera	sig	själva	medan	de	
spelar	vilket	gör	att	de	inte	kan	fokusera	på	musiken.	De	uppger	också	att	de	blir	mer	
eller	mindre	nervösa	beroende	på	hur	stor	eller	liten	publiken	är.	Majoriteten	av	infor-
manterna	upplevde	att	de	blev	mer	obekväma	av	en	mindre	publik.		
	
Känslor	efter	konsert	beskrivna	av	informanterna	är	av	komplex	art:	Glädje,	besvikelse	
och	distans	till	prestation,	samt	Utmattningskänslor.	Några	av	informanterna	menar	att	
de	ofta	kan	känna	sig	besvikna	eller	missnöjda	med	sig	själva	och	att	det	ofta	då	är	fel-
spelningar	som	de	hänger	upp	sig	på.	Några	av	dem	menar	att	de	kan	behöva	få	distans	
till	framförandet	för	att	sedan	kunna	uppskatta	det	som	var	bra.	Majoriteten	av	infor-
manterna	upplever	trötthet	eller	någon	annan	slags	utmattningskänsla	efter	konsert.		
	
Informanterna	beskriver	att	fenomenet	nervositet	inrymmer	temat	Upplevda	skillnader	
mellan	genrer	och	miljö	vilket	som	i	sin	tur	innehåller	underteman	som:	Större	press	på	
klassiska	musiker	och	Konserthus	inte	en	avslappnad	miljö.	Informanterna	anser	att	mu-
siker	inom	den	klassiska	genren	verkar	ha	mer	press	på	sig	än	musiker	från	andra	gen-
rer.	Detta	kan	enligt	informanterna	bero	på	att	klassiska	musiker	är	mer	notbundna	och	
fokuserade	vid	att	spela	”rätt”	än	andra	genrer.	Några	av	informanterna	upplever	att	
konserthus	inte	är	avslappande	miljöer	och	det	finns	många	regler	för	hur	musiker	och	
publik	ska	bete	sig,	vilket	gör	att	informanterna	känner	sig	mer	nervösa	i	en	sådan	miljö.	
Slutligen	erfar	informanterna	att	Fokus	och	energi	utgör	nervositetens	fördelar.				
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6	Diskussion		
I	detta	kapitel	belyses	resultatet	i	relation	till	tidigare	presenterad	forskning	och	littera-
tur.	De	teman	som	diskuteras	här	är:	att	utforska	ett	fenomen,	att	förberedelse	är	en	me-
tod	som	förebygger	nervositet,	att	somatisk	nervositet	är	ett	resultat	av	överlevnadsmek-
anismen,	att	utsatthet	ofta	upplevs	vid	solospel	och	felspelningar.	Utöver	dessa	diskuteras	
även	kognitiv	nervositet,	specifik	publik	och	miljö,	skillnader	mellan	olika	genrer	gällande	
nervositet,	samt	positiv	nervositet.	Därefter	tas	egna	reflektioner,	arbetets	betydelse	och	
yrkesrelevans	samt	idéer	om	framtida	forsknings-	och	utvecklingsarbeten	upp.		

6.1	Resultatdiskussion		
Nedan	belyses	de	slutsatser	som	framkommit	i	resultatet	i	relation	till	tidigare	presente-
rad	forskning	och	litteratur.		

6.1.1	Att	utforska	ett	fenomen	
Bryman	(2011)	menar	att	forskare	inom	fenomenologin	behöver	sätta	sina	egna	förut-
fattade	meningar	åt	sidan	för	att	kunna	förstå	och	tolka	andra	människors	sociala	
världsbild.	Detta	var	en	utmaning	under	intervjuerna	och	analysprocessen	då	jag	upp-
täckte	att	jag	hade	en	del	förutfattade	meningar	om	fenomenet	nervositet.	Dessa	var	jag	
tvungen	att	sätta	åt	sidan	för	att	kunna	förstå	informanternas	sociala	världsbild.	Enligt	
Allwood	och	Eriksson	(1999)	är	det	den	fenomenologiska	forskarens	uppgift	att	ta	fram	
en	generell	beskrivning	av	fenomenet	och	besvara	frågan	vad	ett	fenomen	är	och	hur	det	
erfars.	I	föreliggande	studie	upplever	informanterna	att	fenomenet	nervositet	är	något	
affektladdat,	något	som	är	känslomässigt	laddat.	Före	konsert	erfar	informanterna	fe-
nomenet	nervositet	som:	förberedelse,	kroppsliga	reaktioner,	att	vara	mer	eller	mindre	
utsatt	på	scen,	förväntningar	och	miljöns	betydelse.	Under	konsert	erfar	informanterna	
nervositet	som:	publiken	påverkar	nervositeten,	analyserande	tankar	och	skakningar	och	
svettningar.	Efter	konsert	erfar	informanterna	efterdyningar	av	fenomenet	nervositet	
som	tar	form	i:	glädje,	besvikelse,	distans	till	prestationen	och	utmattningskänslor.	Infor-
manterna	erfar	att	fenomenet	nervositet	utmärker	sig	mer	i	den	klassiska	musikgenren	
och	upplever	större	press	på	klassiska	musiker	samt	att	konserthus	inte	är	en	avslappnad	
miljö.	Informanterna	erfar	också	fokus	och	energi	från	fenomenet	nervositet.	När	infor-
manterna	upplever	fenomenet	nervositet	som	positiv	kan	det	t.o.m.	vara	så	att	nervosi-
teten	är	fokus	och	energi.				

6.1.2	Förberedelse	förebygger	nervositet			
Resultatet	visar	att	informanterna	anser	att	god	förberedelse	kan	minska	fenomenet	
nervositet.	Den	musik	som	ska	framföras	ska	därför	vara	väl	inövad	och	förberedd	för	
att	informanterna	ska	kunna	känna	sig	trygga	och	mindre	nervösa.	Detta	kan	jämföras	
med	Wilson	(1994)	som	menar	att	väl	förberedda	musikstycken	troligtvis	inte	skapar	
lika	höga	nivåer	av	nervositet	som	stycken	som	inte	är	väl	inövade.	Wilson	och	Roland	
(2002)	menar	även	att	mental	träning	som	innebär	att	musikern	i	förväg	aktivt	förestäl-
ler	sig	ett	optimalt	framförande	tillräckligt	många	gånger	för	att	till	slut	låta	det	ske	i	
verkligheten,	är	av	godo.	Enligt	Williamon	och	Connolly	(2004)	är	också	just	mental	trä-
ning	en	väl	etablerad	metod	inom	musikpsykologi,	se	även	Fagéus	(2012).	I	föreliggande	
resultat	framgår	att	en	av	informanterna	använder	en	slags	mental	träning	då	hon	inför	
provspelningar	försöker	föreställa	sig	rummet	och	juryn	som	ska	lyssna,	och	inför	dessa	
provspelningar	brukar	hon	även	spela	inför	kompisar	som	får	agera	jury.	Dock	framgår	
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inte	om	denna	informant	är	medveten	om	att	hon	använder	sig	av	en	slags	mental	trä-
ning	eller	om	detta	sker	omedvetet.		
	
Andningsövningar	och	att	få	lugn	och	ro	före	ett	framförande	kan	jämföras	med	de	av-
slappningstekniker	som	Williamon	och	Connolly	(2004)	beskriver.	I	ett	avslappnat	till-
stånd	ska	kroppen	släppa	onödiga	spänningar	och	aktiviteter	och	låta	en	stund	av	still-
het	ta	vid.	Detta	är	något	som	också	tas	upp	av	informanterna	i	denna	studie	då	de	be-
skriver	att	andning	och	att	samla	sig	före	konsert	används	i	syfte	att	slappna	av	vilket	
minskar	deras	nervositet.	En	helt	annan	strategi	som	tas	upp	av	Wilson	och	Roland	
(2002)	är	att	”peppa	sig	själv”	med	positiva	uttalanden,	vilket	är	något	som	också	tas	
upp	av	informanterna	i	denna	studie	som	en	lyckad	strategi.		
	
Wilson	och	Roland	(2002)	menar	att	olika	uppträdanderutiner	kan	förebygga	nervositet,	
och	exempel	på	sådana	uppträdanderutiner	som	framkommer	i	denna	studies	resultat	
är:	inte	öva	speciellt	mycket	före	konsert,	tänka	igenom	”arret”	och	styckets	form,	värma	
upp	händer	och	fingrar,	ställa	i	ordning	saker	på	scen	samt	undvika	olika	typer	av	
drycker	eller	mat.	Wilson	och	Roland	menar	att	rutiner	som	dessa	kan	bidra	till	optimala	
fysiska	och	mentala	tillstånd	som	kan	gynna	ett	framförande.	En	förberedelse	eller	me-
tod	som	inte	nämns	i	musikpsykologisk	forskning	men	som	framkommer	i	föreliggande	
studies	resultat	är	förberedelse	genom	att	spela	inför	andra	före	konsert.	Detta	kan	en-
ligt	en	informant	göra	att	musikern	vänjer	sig	vid	hur	hen	upplever	nervositet	och	att	
den	känslan	till	slut	inte	känns	lika	främmande.	Tobins	(2009)	studie	visar	också	att	mu-
sikhögskolestudenter	kan	känna	sig	oroliga	för	att	inte	vara	tillräckligt	förberedda	före	
konsert.	I	föreliggande	studies	resultat	framkommer	också	att	några	av	informanterna	
känner	sig	mer	nervösa	om	de	vet	att	de	inte	har	förberett	sig	tillräckligt,	men	om	de	har	
förberett	sig	på	det	sätt	de	vill,	känner	de	sig	tryggare.	Informanterna	ser	förberedelse	
som	något	viktigt	och	betydelsefullt	inför	konserter.	Detta	kan	kopplas	till	Fagéus	
(2012)	som	menar	att	förberedelsen	spelar	en	stor	roll	för	ett	lyckat	framförande.			

6.1.3	Somatisk	nervositet	resultat	av	överlevnadsmekanismen	
I	resultatet	framkommer	att	informanterna	får	olika	kroppsliga	reaktioner	både	innan	
och	under	konsert.	Detta	beskrivs	även	i	Tobins	(2009)	studie	där	musikstudenterna	
beskriver	upplevda	svettningar,	tunnelseende,	”fjärilar	“och	pirr	i	magen,	samt	snabbare	
hjärtslag	före	konsert.	Även	i	föreliggande	studies	resultat	framkommer	just	svettningar,	
”fjärilar”	och	pirr	i	magen	men	även	gäspningar,	sömnsvårigheter,	darrning-
ar/skakningar	och	ont	i	kroppen.	Lund	och	Östlund	(2010)	samt	Lundeberg	(1998)	be-
skriver	även	de	liknande	reaktioner	vilket	kan	tyda	på	att	det	är	vanligt	att	nervositet	
yttrar	sig	på	detta	vis.	Det	är	här	frågan	om	de	kroppsliga	reaktioner	som	enligt	Martens	
(1990)	kallas	för	somatisk	nervositet,	reaktioner	som	uppstår	när	människor	befinner	
sig	i	livsfara	och	en	naturlig	”rädsla-kämpa-fly-reaktion”	sätts	igång.	Detta	leder	enligt	
Friedman	och	Silver	(2007),	i	sin	tur	till	en	stor	produktion	av	adrenalin,	ökad	puls	och	
blodtryck	som	verkar	vara	orsaken	till	dessa	olika	typer	av	kroppsliga	reaktioner.	De	
gäspningar,	ont	i	kroppen	och	sömnsvårigheter	som	informanterna	talar	om	i	denna	
studies	resultat	har	dock	inte	beskrivits	i	forskningen	än,	men	även	dessa	skulle	kunna	
tänkas	vara	ett	resultat	av	överlevnadsinstinkten.	Wilson	och	Roland	(2002)	menar	t.ex.	
att	aktiviteten	i	lungorna	ökar	och	att	luftvägarna	vidgas	vi	nervositet,	vilket	kan	för-
klara	gäspningarna	då	kroppen	behöver	mer	syre.	Sömnsvårigheter	kan	kopplas	till	att	
kroppen	förmodligen	är	för	uppvarvad	av	adrenalin,	hög	puls	och	blodtryck	för	att	klara	
av	att	somna.	Persson	(1996)	menar	också	att	överlevnadsmekanismen	prioriterar	de	
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större	muskelgrupperna,	vilket	skulle	kunna	leda	till	ont	i	kroppen	om	de	stora	musk-
lerna	utsätts	för	mycket	spänningar.	I	denna	studies	resultat	framkommer	det	även	att	
informanterna	ofta	känner	sig	utmattade	eller	trötta	efter	konserter,	de	tror	här	att	det	
beror	på	att	de	gjort	av	med	mycket	energi	på	scenen	och	att	olika	spänningar	släpper.	
Persson	(1996)	m.fl.	menar	att	somatisk	nervositet	bygger	på	att	vår	överlevnadsmek-
anism	inte	avaktiveras	förrän	hotet	har	försvunnit.	Den	somatiska	nervositeten	ökar	
därför	energimobiliseringen	och	aktiverar	stora	muskler,	vilket	innebär	att	utmattning	
och	trötthet	i	vissa	fall	skulle	kunna	bero	på	att	överlevandsmekanismen	har	släppt	och	
det	blir	möjligt	att	slappna	av	igen.		

6.1.4	Utsatthet	vid	solospel	och	felspelningar	
Resultatet	i	denna	studie	visar	att	informanternas	upplevelser	av	att	vara	mer	eller	
mindre	utsatta	till	viss	del	är	avgörande	för	hur	de	erfar	nervositet.	Överlag	känner	sig	
informanterna	mer	utsatta	om	de	spelar	någon	typ	av	solospel,	exempelvis:	solostycken,	
ackompanjerar	och	sjunger	själv,	samt	spelar	solo	i	låtar.	Informanterna	menar	att	solo-
spel	gör	dem	mer	nervösa	då	de	inte	kan	förlita	sig	på	någon	annan,	utan	att	det	bara	är	
de	själva	som	bär	ansvaret	för	prestationen.	Detta	stämmer	överens	med	Nicholson	m.fl.	
(2015)	studie	som	visar	att	musiker	överlag	blir	mest	nervösa	i	solosammanhang	och	
mindre	nervösa	i	ensembleframträdanden	och	övningsframträdanden.	Detta	framkom-
mer	även	i	Lund	och	Östlunds	(2010),	Tobins	(2009)	samt	Papageorgis	m.fl.	(2011)	stu-
dier,	dvs.	att	musikstudenter	och	musiker	erfar	mer	nervositet	i	samband	med	solofram-
trädanden,	då	ensemblespel	ger	en	större	trygghet.	I	föreliggande	studie	visar	resultatet	
just	att	informanterna	känner	sig	mindre	nervösa	och	mer	trygga	vid	ensemblespel	vil-
ket	bekräftar	ovannämnda	resultat.	Dock	framkommer	även	i	denna	studies	resultat	att	
en	av	informanterna	även	kan	bli	nervös	för	att	”förstöra	för	andra”	genom	att	spela	fel	i	
ensemblesammanhang.		
	
I	resultatet	här	i	denna	studie	framkommer	det	också	att	informanterna	blir	nervösa	för	
att	spela	fel,	tappa	bort	sig	i	musiken	samt	att	inte	kunna	vara	kreativa	i	improvisations-
spel,	vilket	kan	göra	att	de	känner	sig	utsatta.	Felspelningar	beskrivs	även	i	Tobins	
(2009)	samt	Lund	och	Östlunds	(2010)	studier	där	musikstudenterna	och	eleverna	för-
knippar	nervositet	med	en	rädsla	för	att	spela	fel.	Lazarus	(1991)	menar	att	nervositet	
är	någonting	som	bygger	på	ett	framtida	hot	och	en	ovisshet	inför	hur	en	situation	
kommer	att	bli,	samt	vilka	konsekvenser	som	kan	uppkomma	ur	detta.	Att	spela	fel	kan	
ses	här	som	ett	hot	mot	det	som	ska	spelas	under	en	konsert	och	om	en	musiker	spelar	
fel	råder	det	ovisshet	om	hur	hen	ska	kunna	fortsätta	spela.	Dessa	felspelningar	kan	leda	
till	olika	konsekvenser	som	musikern	inte	vill	erfara,	exempelvis	att	hen	inte	kan	fort-
sätta	koncentrera	sig	ordentligt	på	musiken,	eller	att	hen	får	kritik	av	någon	betydelse-
full	person.	Barlow	(2000)	anser	att	nervositet	kan	utvecklas	av	biologiska	eller	psyko-
logiska	faktorer	som	blivit	sårbara	efter	tidigare	upplevelser,	vilket	gör	att	om	en	musi-
ker	spelar	det	som	hen	upplever	som	grava	fel	eller	kommer	av	sig	helt	under	en	kon-
sert,	kan	detta	öka	nervositeten	inför	kommande	konserter	eller	framföranden.		

6.1.5	Kognitiv	nervositet		
Enligt	Wilson	(1994)	kan	människor	bli	mer	nervösa	när	omgivningen	har	höga	för-
väntningar	och	krav,	vilket	är	något	som	också	informanterna	i	föreliggande	studie	tar	
upp.	Här	framkommer	t.ex.	att	informanterna	känner	prestationsångest	under	konserter	
då	de	måste	leva	upp	till	andras	förväntningar	om	att	de	ska	spela	eller	sjunga	på	ett	
visst	sätt,	samt	att	de	måste	hålla	en	viss	nivå	för	att	andra	ska	fortsätta	tycka	att	de	är	
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bra.	Informanterna	upplever	också	att	de	har	förväntningar	och	krav	från	lärare	att	pre-
stera	på	ett	visst	sätt,	de	ställer	därför	krav	på	sig	själva	att	leva	upp	till	dessa	förvänt-
ningar.	De	anser	således	att	förväntningar	både	från	andra	och	dem	själva	kan	bidra	till	
nervositet.	Vilket	är	något	som	även	framkommer	i	Lund	och	Östlunds	(2010)	studie	där	
eleverna	upplever	att	deras	nervositet	grundas	på	andras	förväntningar	och	krav,	samt	
en	egen	vilja	att	visa	upp	vad	de	kan.	I	Tobins	(2009)	studie	framgår	också	att	musikstu-
denter	känner	sig	oroliga	för	vad	andra	ska	tycka	om	deras	framföranden,	detta	är	även	
något	som	framkommer	i	föreliggande	studie	där	andras	förväntningar	blir	till	en	oro	
över	vad	andra	ska	tycka	om	informanternas	prestation.		
	
Wilson	och	Roland	(2002)	menar	att	rampfeber	utgör	en	slags	undergrupp	till	social	fobi	
då	det	i	detta	fall	finns	en	rädsla	för	att	bli	negativt	bedömd	av	andra	människor.	Abbot	
och	Rapee	(2014)	menar	i	sin	tur	att	personer	som	blir	nervösa	inför	konserter	har	stora	
krav	och	förväntningar	på	sig	själva,	och	enligt	Martens	(1990)	benämns	dessa	förvänt-
ningar	och	den	oro	för	hur	andra	kommer	att	bedöma	ett	framförande	för	kognitiv	ner-
vositet.	Kognitiv	nervositet	kan	enligt	Martens	också	ta	form	av	negativa	fördomar	om	
den	egna	förmågan.	I	föreliggande	studie	beskriver	informanterna	dock	att	de	erfar	både	
kognitiv	och	somatisk	nervositet,	då	de	utöver	kognitiv	nervositet	bottnad	i	förvänt-
ningar,	även	upplever	somatisk	nervositet	i	form	av	olika	kroppsliga	reaktioner.		
	
Resultatet	i	föreliggande	studie	visar	att	informanterna	erfar	att	de	kognitivt	analyserar	
sitt	spel	under	själva	konserten,	vilket	är	något	de	kan	uppleva	som	störande.	De	kan	
exempelvis	börja	kritisera	sig	själva	under	tiden	de	spelar	om	det	är	något	de	inte	är	
nöjda	med,	och	då	kan	det	också	vara	svårt	att	gå	vidare	i	musiken	om	de	spelat	fel	eller	
kommit	av	sig.	Koncentrationen	kan	även	rubbas	vilket	gör	att	det	kan	ske	fler	felspel-
ningar.	Målet	är	dock	att	de	ska	befinna	sig	så	pass	inne	i	musiken	att	de	inte	behöver	
tänka,	syfte	med	detta	är	att	komma	in	i	ett	slags	musikaliskt	flöde	vilket	de	upplever	
som	härligt.	Informanterna	i	Lund	och	Östlunds	(2010)	studie	menar	just	att	musiker	
inte	bör	hänga	upp	sig	alltför	mycket	på	felspelningar	då	de	kan	tappa	fokus	på	det	som	
egentligen	ska	spelas.	Även	informanterna	i	Tobins	(2009)	studie	beskriver	att	de	kan	få	
störande	tankar	och	även	blackouts	under	konserter.	Martens	(1990)	menar	också	att	
personer	som	drabbas	av	kognitiv	nervositet	generellt	tänker	mycket	på	framförandet.	
Kognitiv	nervositet	behöver	därför	inte	bara	komma	innan	ett	framförande,	utan	den	
kan	också	komma	under	ett	framförande.	Det	samma	gäller	med	somatisk	nervositet	då	
informanterna	får	olika	kroppsliga	reaktioner	innan	och	under	framförandet	såsom	
svettningar,	skakningar,	fjärilar	i	magen,	ont	i	kroppen	m.m.		

6.1.6	Specifik	miljö	och	publik	
Enligt	Barlow	(2000)	kan	även	specifika	miljöer	som	en	person	erfarit	utveckla	nervosi-
tet.	Wilson	och	Roland	(2002)	menar	också	att	den	miljö	som	musiker	spelar	i	blir	avgö-
rande	för	vilken	nervositet	de	upplever.	Auditions	och	tävlingar	är	miljöer	som	enligt	
Wilson	och	Roland	ofta	framkallar	nervositet.	Resultatet	i	föreliggande	studie	visar	
också	att	musikhögskolan	är	en	miljö	där	informanterna	upplever	att	det	finns	förvänt-
ningar	och	krav	från	omgivningen	som	kan	framkalla	nervositet.	Det	visar	sig	också	i	
resultatet	att	en	av	informanterna	blivit	mer	nervös	efter	att	ha	varit	med	i	en	musiktäv-
ling.	Kenny	och	Ackermann	(2009)	menar	att	en	person	som	ofta	blir	nervös	presterar	
bättre	med	ett	väl	förberett	stycke	i	en	avslappnad	miljö.	Detta	är	också	något	som	kan	
kopplas	till	föreliggande	resultat	då	informanterna	menar	att	de	kan	spela	bättre	när	de	
är	i	en	avslappnad	miljö,	där	människor	exempelvis	äter	eller	minglar.	Informanterna	
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uppfattar	inte	konserthus	som	avslappnade	miljöer	då	det	brukar	vara	”så	strukturerat”.	
Det	är	här	främst	klassiska	konserter	på	konserthus	som	inte	upplevs	som	avslappnade	
då	några	av	informanterna	menar	att	det	finns	mycket	regler	att	förhålla	sig	till	både	
som	publik	och	musiker.	Detta	kan	kopplas	till	Perdomo-Guevara	(2014)	som	menar	att	
olika	slags	miljöer	lyfter	fram	olika	slags	konserter,	vilket	påverkar	musikers	upplevel-
ser	och	deras	sätt	att	uppträda.		
	
I	denna	studies	resultat	framkommer	att	informanterna	blir	mer	eller	mindre	nervösa	
beroende	vilka	de	spelar	för	och	hur	stor	eller	liten	en	publik	är.	Majoriteten	anser	att	de	
blir	mer	nervösa	med	en	mindre	publik,	då	de	upplever	det	som	mer	intimt	genom	att	
alla	i	publiken	syns	tydligare,	samt	att	en	mindre	publik	kan	kopplas	till	en	jurysituation.	
Resultatet	antyder	att	nervositet	även	kan	uppkomma	i	de	fall	publiken	sitter	för	nära	
musikern,	då	detta	kan	medför	att	denne	känner	sig	granskad.	Av	resultatet	framgår		
dock	att	några	av	informanterna	känner	sig	mer	nervösa	vid	större	publiker.	Vilka	som	
sitter	i	publiken	visade	sig	också	vara	en	påverkande	faktor	för	informanternas	nervosi-
tet.	De	upplevde	att	de	blir	mer	nervösa	att	spela	för	musiklärare	och	andra	musikstu-
denter	än	för	vänner,	familj	och	inte	så	musikinsatta	pensionärer.	Detta	kan	också	an-
knytas	till	Wilson	(1994)	som	menar	att	människor	ofta	blir	mer	nervösa	när	omgiv-
ningen	har	förväntningar	och	krav.	Förmodligen	upplever	informanterna	mer	förvänt-
ningar	och	krav	från	sina	musiklärare	och	studentkollegor	än	från	familj	och	vänner.			

6.1.7	Skillnader	mellan	olika	genrer	gällande	nervositet	
Informanterna	i	föreliggande	studie	upplever	att	klassiska	musiker	har	mer	press	på	sig	
än	musiker	i	andra	genrer.	Enligt	informanterna	kan	det	bero	på	att	den	klassiska	kul-
turen	eftersträvar	och	lägger	fokus	på	att	spela	”rätt”	efter	en	notbild	samt	teknisk	skick-
lighet,	vilket	gör	att	det	inte	finns	lika	stor	frihet	som	i	andra	genrer.	I	resultatet	fram-
kommer	att	informanterna	ser	den	klassiska	musiken	som	en	genre	där	musiker	måste	
öva	mycket,	desto	mer	”rätt”	en	klassisk	musiker	spelar	desto	bättre	blir	det.	Informan-
terna	anser	att	musiker	inom	folkmusik	och	jazz/rytmisk	improviserad	musik	(jazz/ri)	
fokuserar	mer	på	helhet	samt	kreativitet,	vilket	gör	att	musiker	från	olika	genrer	kan	ha	
olika	anledningar	att	bli	nervösa.	I	resultatet	framgår	exempelvis	att	en	av	informanter-
na	från	jazz/ri	genren	blir	nervös	för	att	inte	kunna	vara	tillräckligt	kreativ	i	sitt	spel.	
Informanterna	i	föreliggande	studie	menar	att	medan	den	klassiska	genren	fokuserar	på	
att	göra	kompositörens	verk	största	möjliga	rättvisa	fokuserar	andra	genrer	som	jazz/ri	
och	folkmusik	på	kreativt	skapande,	vilket	kan	leda	till	olika	sorters	nervositet.	Detta	
kan	knytas	till	Perdomo-Guevara	(2014)	som	menar	att	rampfeber	och	nervositet	inte	
bara	behöver	vara	ett	individuellt	problem,	utan	att	det	också	kan	bero	på	att	konserter-
na	är	utformade	utifrån	en	viss	kultur.	Musikgenrens	kultur	kan	därför	ha	påverkan	på	
hur	pass	nervös	musiker	blir.		
	
Papageorgi	m.fl.	(2011)	visar	i	sin	studie	att	musiker	från	den	västerländska	klassiska	
genren	upplever	en	högre	grad	av	nervositet	än	andra	musiker	i	samband	med	konser-
ter	och	andra	musikframträdanden.	De	menar	att	det	kan	bero	på	att	klassiska	musiker	
gör	fler	soloframträdanden	i	jämförelse	med	musiker	från	andra	genrer.	Detta	kan	jäm-
föras	med	föreliggande	studies	resultat	där	en	av	informanterna	menar	att	den	klassiska	
genren	innehåller	en	stor	solorepertoar	vilket	det	inte	finns	lika	mycket	av	i	andra	gen-
rer.	Resultatet	i	denna	studie	och	i	exempelvis	Nicholsons	m.fl.	(2015)	studie	visar	att	
musiker	blir	mer	nervösa	vid	soloframträdanden	och	det	skulle	kunna	vara	en	förklaring	
till	klassiska	musikers	nervositet.	Perdomo-Guevara	(2014)	uppmärksammar	i	sin	stu-
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die	att	klassiska	musiker	har	betydligt	mer	negativa	känslor	till	att	spela	på	scen	än	vad	
andra	musiker	har,	då	klassiska	musiker	upplevde	mer	oro	i	samband	med	konserter.	
Detta	visar	sig	på	så	sätt	i	föreliggande	studies	resultat,	då	informanterna	bland	annat	
nämner	att	klassiska	musiker	präglas	av	omgivningens	krav	och	kan	glömma	bort	att	ha	
roligt	på	scen.	Dock	visar	resultatet	att	informanter	från	både	den	klassiska	genren	och	
jazz/ri-genren	kan	störa	sig	på	fel	eller	annat	som	de	inte	var	nöjda	med	under	konser-
ten	och	de	kan	då	känna	sig	besvikna	på	sig	själva.	Detta	verkar	informanterna	från	
folkmusikgenren	inte	uppleva	i	lika	stor	grad,	då	en	av	informanterna	där	menar	att	han	
sällan	blir	besviken	på	sig	själv	efter	framträdanden.		

6.1.8	Den	positiva	nervositeten		
Resultatet	visar	att	nästan	alla	informanter	kan	se	något	positivt	med	nervositet.	Det	
positiva	är	främst	att	den	kan	ge	energi	och	fokus	under	ett	framträdande.	Lundeberg	
(1998)	anser	att	positiv	energi	som	uppstår	i	samband	med	uppträdanden	inte	bör	kal-
las	för	nervositet	då	ordet	blir	alltför	negativt.	Flera	av	informanterna	i	föreliggande	
studie	menar	att	det	skulle	vara	konstigt	att	inte	känna	något	innan	en	konsert,	vilket	
skulle	kunna	leda	till	att	de	inte	lägger	ned	någon	känsla	i	spelet.	Detta	kan	anknytas	till	
Mcallister	(2013)	som	menar	att	ju	viktigare	en	konsert	känns	desto	mer	nervös	kom-
mer	musikern	att	bli.	Om	inte	en	musiker	känner	någonting	före	ett	framförande	bety-
der	det	att	hen	inte	bryr	sig	om	det	som	ska	utföras	menar	Mcallister.	Därmed	bör	musi-
ker	alltid	känna	något	inför	ett	framförande,	då	det	betyder	att	musikern	anser	att	det	
som	ska	utföras	är	viktigt.	Några	av	informanterna	menar	här	i	föreliggande	studie	att	de	
inte	vill	ha	för	mycket	nervositet,	men	samtidigt	inte	vara	utan	den.	Detta	kan	jämföras	
med	Tobins	(2009)	studie	som	beskriver	att	en	av	informanterna	vill	bli	lite	nervös	för	
att	kunna	känna	sig	”taggad”	inför	ett	framförande.	Lundeberg	(1998)	anser	att	både	för	
lite	och	för	mycket	nervositet	hindrar	en	musiker	från	att	uttrycka	sig	musikaliskt,	han	
menar	att	för	lite	nervositet	kan	göra	att	framförandet	saknar	liv	och	glöd	och	för	myck-
et	gör	att	musikern	tappar	kontroll.	Om	en	musiker	får	kontroll	över	sin	nervositet	kan	
den	omvandlas	till	en	positiv	energi	som	ger	lyster	till	framförandet,	menar	Lundeberg.	
Flera	av	informanterna	i	föreliggande	studie	anser	just	detta,	dvs.	att	de	vill	få	kontroll	
över	sin	nervositet,	då	de	upplever	att	den	går	att	använda	i	ett	positivt	syfte.		

6.2	Metoddiskussion	
Föreliggande	studies	metod	är	kvalitativa	semistrukturerade	intervjuer	där	informan-
terna	intervjuades	i	par	eller	i	mindre	grupper	vars	utsagor	sedan	transkriberades	och	
analyserades	utifrån	tematisk	analys.	De	semistrukturerade	intervjuerna	byggde	på	
olika	teman	vilka	bidrog	till	att	informanterna	diskuterade	sådant	som	jag	som	forskare	
hade	som	syfte	att	ta	reda	på.	Detta	var	bra	på	så	sätt	att	det	uppkom	många	intressanta	
reflektioner	och	erfarenheter	som	bidrog	till	för	mig	nya	insikter	om	fenomenet	nervosi-
tet.	Det	som	var	svårt	var	att	det	inte	fanns	några	tydliga	riktlinjer	att	följa	för	hur	en	
intervjuguide	ska	utformas	eller	hur	en	intervju	ska	gå	till.	Därmed	fick	jag	själv	i	sam-
tycke	med	handledare	avgöra	att	min	planering	för	intervjuerna	skulle	vara	tillräckligt	
genomarbetade.		
	
Om	studien	istället	hade	byggt	på	ostrukturerade	intervjuer	skulle	det	kanske	också	ha	
uppkommit	data	som	bidragit	till	nya	erfarenheter	för	ämnesområdet.	De	tre	intervjuer-
na	som	gjordes	i	föreliggande	studie	blev	ändå	väldigt	olika	på	så	sätt	att	de	var	flexibla	
och	följde	informanternas	svar,	vilket	är	ett	kännetecken	för	kvalitativa	intervjuer	
(Bryman	2011).	Intervjuerna	gjordes	i	par	och	i	mindre	grupp	med	informanter	från	
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olika	musikgenrer	för	att	deltagarna	skulle	kunna	diskutera	och	uppmärksamma	skill-
nader	och	likheter	utifrån	varandras	genrer	gällande	synen	på	nervositet.	Dock	kan	
detta	ha	medfört	att	informanterna	inte	vågade	öppna	upp	sina	tankar	och	erfarenheter	
lika	mycket	som	de	kanske	hade	gjort	vid	enskilda	intervjuer.	Därmed	kan	studien	gått	
miste	om	informanternas	innersta	känslor	till	nervositet	då	de	behövt	berätta	om	ett	
ämne,	som	kan	uppfattas	som	känsligt	för	mer	än	en	person.	Studiens	resultat	skulle	
eventuellt	också	bidragit	till	ännu	fler	intressanta	upptäckter	om	jag	dessutom	använt	
metoden	observation.	Under	en	observation	skulle	jag	kanske	kunnat	upptäcka	eventu-
ella	dolda	beteenden	eller	underförstådda	drag	hos	informanterna,	vilket	jag	nu	inte	
kunde	se	genom	intervjuerna.	
	
Den	tematiska	analysen	var	användbar	då	det	var	ett	analyssätt	som	passade	bra	att	ap-
plicera	på	insamlad	data	Det	var	relativt	lätt	att	hitta	teman	och	subteman	som	svarade	
på	studiens	forskningsfrågor.	En	svårighet	som	uppkom	dock	var	att	det	var	många	sub-
teman	som	upptäcktes,	jag	fick	därför	slå	ihop	likartade	teman	eller	sålla	bort	teman	
som	inte	var	lika	självklara	i	förhållande	till	studiens	syfte	och	frågeställningar.	Urvalet	
av	teman	har	varit	mitt	beslut	vilket	kan	ha	gjort	att	intressant	information	fallit	bort.	
Under	planeringen	för	denna	studie	hade	jag	tänkt	använda	samtalsanalys	för	att	ta	reda	
på	hur	informanterna	samtalar	om	nervositet.	Dock	ändrade	jag	mig	till	tematisk	analys,	
då	den	analysformen	passade	bättre	till	forskningens	syfte	och	frågeställningar.	Därför	
kan	studien	också	gått	miste	om	hur	informanter	samtalar	om	nervositet,	vilket	också	
skulle	vart	intressant	för	forskningsområdet.	Överlag	har	metodvalet	fungerat	bra	och	
jag	anser	att	det	har	bidragit	till	nya	insikter	och	upptäckter	om	fenomenet	nervositet.		

	6.3	Arbetets	betydelse	
Studiens	resultat	har	gett	mig	ny	förståelse	för	fenomenet	nervositet,	vilket	gör	att	jag	
känner	mig	mer	förberedd	att	arbeta	med	elever	som	upplever	nervositet.	Genom	stu-
dien	har	jag	fått	en	större	kunskap	om	vad	nervositet	beror	på	och	varför	människor	blir	
nervösa.	Detta	gör	att	jag	kan	förklara	för	elever	varför	de	känner	som	de	gör	och	att	
nervositet	faktiskt	är	en	naturlig	reaktion.	Studiens	resultat	har	visat	att	förberedelse	
kan	förebygga	nervositet,	vilket	är	ett	användbart	verktyg	som	kan	användas	i	undervis-
ning	på	olika	sätt.	Resultatet	visade	också	att	utsatthet	spelade	en	stor	roll,	som	lärare	
kan	jag,	då	om	möjligt	är	undvika	att	sätta	elever	i	situationer	där	de	inte	känner	sig	
trygga.	Att	sjunga	eller	spela	solo	på	scen,	skulle	kunna	vänta	tills	eleven	blivit	redo	och	
känner	att	hen	klarar	av	det,	genom	att	få	träna	i	det	innan.	Detta	skulle	även	kunna	ap-
pliceras	på	andra	ämnen,	dvs.	att	elever	inte	ska	redovisa	själva	inför	en	klass	utan	att	
först	få	träning	i	det.	Att	publikens	storlek	skulle	vara	en	bidragande	faktor	till	nervosi-
tet	är	något	som	inte	nämnts	tidigare	i	forskning,	detta	kan	därmed	vara	en	ny	insikt	
som	skulle	kunna	ha	betydelse	för	fler	musiker.		Störande	tankar	verkar	utifrån	tidigare	
studier	samt	denna	studie	vara	ett	vanlig	förekommande	fenomen	hos	musiker.	Efter	
konsert	visade	det	sig	också	att	många	av	informanterna	var	besvikna	på	sig	själva	och	
sin	prestation.	Denna	studie	har	på	så	visat	att	arbete	med	självförtroende	och	inte	vara	
för	hård	mot	sig	själv,	skulle	vara	nödvändigt	att	införa	på	utbildningar	och	arbetsplat-
ser	som	innefattar	mycket	prestation.	Studien	är	också	betydelsefull	genom	att	den	till-
sammans	med	fler	studier	visat	att	musiker	inom	den	klassiska	genren	kan	uppleva	mer	
press	och	nervositet	än	andra	musikgenrer.	Behöver	det	göras	något	inom	den	klassiska	
musikkulturen	eller	ska	musiker	behöva	ta	betablockerare?	Föreliggande	studie	visar	
även	att	det	finns	en	positiv	sida	av	nervositet	som	kan	bidra	med	energi	och	fokus.	
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Kanske	är	det	dags	att	acceptera	nervositet	som	en	del	av	vissa	prestationer,	och	i	stället	
för	att	undvika	den,	försöka	kontrollera	och	använda	den.	
	
Som	lärare	kommer	jag	inte	att	tala	om	nervositet	som	något	negativt,	utan	som	något	
naturligt	som	sker	i	samband	med	vissa	prestationer.	Det	finns	flera	metoder	som	kan	
kontrollera	den	vilket	kan	underlätta,	men	att	bli	av	med	den	helt	verkar	inte	vara	natur-
ligt	för	människan.	Förhoppningsvis	har	denna	studie	bidragit	med	att	andra	lärare	i	
musik	och	även	andra	ämnen,	får	större	förståelse	för	nervositet	och	vad	det	innebär	för	
elever,	samt	nya	synsätt	på	nervositet.		

6.4	Fortsatt	forskning	
Då	föreliggande	studie	bara	berört	lite	av	nervositetens	positiva	sidor,	skulle	det	vara	
intressant	om	det	gjordes	fler	studier	om	detta	för	att	få	fler	synvinklar.	En	stor	del	av	
informanternas	nervositet	i	den	här	studien	synes	bygga	på	oro	för	andras	förväntning-
ar	och	krav,	informanterna	upplevde	också	att	de	hade	stora	krav	på	sig	själva.	Några	av	
dem	menade	att	de	blivit	mer	nervösa	och	stressade	när	de	börjat	en	högre	musikut-
bildning,	därmed	skulle	det	vara	intressant	att	forska	om	hur	vanligt	det	är	med	prestat-
ionsångest	i	högre	musikutbildningar	och	vad	man	skulle	kunna	göra	åt	det.	Forskning	
gällande	hur	musikstudenter	mår	under	sin	utbildning	skulle	eventuellt	kunna	bidra	till	
ett	mer	tillåtande	klimat.	Informanterna	i	denna	studie	uppfattar	att	musiker	inom	den	
klassiska	genren	har	mer	press	på	sig	och	därför	blir	mer	nervösa.	Därmed	skulle	det	
vara	intressant	att	forska	vidare	i	hur	musiklärare	inom	klassisk	musik	ser	på	detta	och	
hur	de	själva	undervisar.	Det	skulle	vara	intressant	att	se	om	det	finns	något	i	den	klas-
siska	musikundervisningen	som	bidrar	till	klassiska	musikernas	upplevda	krav	och	ner-
vositet.		
	 	



	 46	

Referenser		
	
Abbot,	M.	J.,	&	Rapee,	R.	M.	(2004).	Post-event	rumination	and	negative	self-appraisal	in	

social	phobia	before	and	after	treatment.	Journal	of	Abnormal	Psychology,	113(1),	
136-44.	dio:	10.1037/0021-843X.113.1.136	

Allwood,	C.	M.,	&	Erikson,	M.	G.	(1999).	Vetenskapsteori	för	psykologi	och	andra	sam-
hällsvetenskaper.	Lund:	Studentlitteratur.	

Alternativmedicin	(2015).	Biofeedback.	Hämtad	2016-03-21,	från	
http://www.alternativmedicin.se/Behandlingsformer/Biofeedback.html	

Barlow,	D.	H.	(2000).	Unravelling	the	mysteries	of	anxiety	and	its	disorders	from	the	
perspective	of	emotion	theory.	American	Psychologist,	55(11),	1247-1263.	dio:	
10.1037/0003-066X.55.11.1247	

Barlow,	D.	H.	(2004).	Anxiety	and	Its	Disorders:	The	Nature	and	Treatment	of	Anxiety	and	
Panic.	New	York:	The	Guilford	press.		

Bonde,	L.	O.	(2009).	Musik	og	menneske:	Introduktion	til	musikpsykologi.	Frederiksberg:	
Samfundslitteratur.		

Burns,	M.,	&	Moskowitz,	H.	(1980).	Effects	of	Diphenhydramine	and	Alcohol	on	Skills	
Performance.	European	Journal	of	Clinical	Pharmacology,	17(4),	256-266.		

Bryman,	A.	(2011).	Samhällsvetenskapliga	metoder.	Stockholm:	Liber	AB.	
Codex	(2016).	Regler	och	riktlinjer	för	forskning.	Hämtad	2016-04-11,	från	

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml		
Chorpita,	B.	F.,	Brown,	T.	A.,	&	Barlow	D.	H.	(1998).	Perceived	control	as	a	mediator	of	

family	environment	in	etiological	model	of	childhood	anxiety.	Behavior	Therapy,	
29(3),	457-76.	

De	Lima	Osório,	F.	(2013).	Social	Anxiety	Disorder:	From	Research	to	Practice.	New	York:	
Nova	Science	Publichers,	Inc.		

Fagéus,	K.	(2012).	Musikaliskt	flöde:	Artistisk	mental	träning	för	scen	och	undervisning.	
Stockholm:	Gehrmans	Musikförlag	AB.		

FASS	(2016).	Ideral.	Hämtad	2016-03-21,	från	
http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19651125000024	

Fehm,	L.,	&	Schmidt	K.	(2006).	Performance	anxiety	in	gifted	adolescent	musicians.	Jour-
nal	of	Anxiety	disorders,	20(1),	98-109.	dio:	10.1016/j.janxdis.2004.11.011	

Friedman,	H.	S.,	&	Silver,	R.	C.	(2007).	Foundations	of	Health	Psychology.	New	York:	Ox-
ford	University	Press.		

Gallwey,	W.	T.,	&	Green,	B.	(2015)	The	Inner	Game	Of	Music:	The	classic	guide	to	reaching	
a	new	level	of	musical	performance.	London:	Pan	Books.		

Gruzelier,	J.	H.,	&	Egner,	T.	(2004).	Physiological	self-regulation:	Biofeedback	and	neuro-
feedback.	In	A.	Williamon	(Eds.),	Musical	excellence:	Strategies	an	techniques	to	en-
hance	performance	(s.	197-219).	New	York:	Oxford	University	Press.	

Kenny,	D.	T.	(2010).	The	role	of	negative	emotions	in	performance	anxiety.	In	P.	N.	Juslin,	
&	J.	A.	Sloboda	(Eds.),	Handbook	of	Music	and	Emotion:	Theory,	Research,	Applications	
(s.	425-451).	Oxford:	Oxford	Univeristy	Press.	

Kenny,	D.	T.,	&	Ackermannn,	B.	(2009).	Optimizing	physical	and	psychological	health	in	
performning	musicians.	In	S.	Hallam,	I.	Cross,	&	M.	Thaut	(Eds.),	The	Oxford	Hand-
book	of	Music	Psychology	(s.	390-400).	Oxford:	Oxford	Univeristy	Press.		

Kvale,	S.	&	Brinkmann,	S.	(2014).	Den	kvalitativa	forskningsintervjun.	Lund:	Studentlitte-
ratur	AB.	

Lang,	P.	J.	(1979).	A	Bio-Informational	Theory	of	Emotional	Imagery.	Psychophysiology,	
16(6),	495-512.	dio:	10.1111/j.1469-8986.1979.tb01511.x	



	 47	

Lazarus,	R.	S.	(1991a).	Cognition	and	motivation	in	emotion.	American	Psychologist,	
46(4),	352-67.	

Lazarus,	R.	S.	(1991b).	Progress	on	a	cognitive-motivational-relational	theory	of	emot-
ion.	American	Psychologist,	46(8),	819-34.	

Lindskog,	J.	(2015).	Och	bara...	let	go,	liksom:	En	kvalitativ	intervjustudie	i	hur	klarinett-
pedagoger	förbereder	sina	elever	för	ett	framträdande	(Examensarbete).	Arvika:	Mu-
sikhögskolan	Ingesund.	Tillgänglig:	http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:826442/FULLTEXT01.pdf	

Lund,	S.	Östlund,	J.	(2010).	Musik,	nervositet	och	lärande	(Examensarbete).	Luleå:	Luleå	
tekniska	universitet.	Tillgänglig:	http://epubl.ltu.se/1652-5299/2010/026/LTU-
LAR-EX-10026-SE.pdf	

Lundeberg,	Å.	(1998).	Rampfeber	–	konsten	att	framträda	under	press.	Stockholm:	Gehr-
mans	musikförlag.					

Martens,	R.,	Vealey,	R.	S.,	&	Burton,	D.	(1990).	Competitive	Anxiety	In	Sport.	Champaign,	
Illinois:	Human	Kinetics	Books.		

Mcallister,	L.	S.	(2013).	The	Balanched	Musician:	Integrating	Mind	And	Body	For	Peak	
Performance.	Lanham:	Scarecrow	Press,	INC.	

Mor,	S.,	Day,	H.	I.,	Flett,	G.	L.,	&	Hewitt,	P.	L.	(1995).	Perfectionism,	control	and	compo-
nents	of	performance	anxiety	in	professional	artists.	Cognitive	Therapy	and	Reseach,	
19(2),	207-225.		

Nationalencyklopedin	(NE).	(2016).	Kinetik.	Tillgänglig:	
								http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång	
					/kinetik	
Nationalencyklopedin	(NE).	(2016a).	Fenomen.	Tillgänglig:		
								http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång	
							/fenomen	
Nationalencyklopedin	(NE).	(2016b).	Fenomenologi.	Tillgänglig:	

http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fenomen
ologi	

Nationalencyklopedin	(NE).	(2016c).	Musikpsykologi.	Tillgänglig:	
http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/musikpsy
kologi	

Nicholson,	D.	R.,	Cody,	M.	W.,	&	Beck,	J.	G.	(2015).	Anxiety	in	musicians:	On	and	off	stage.	
Psychology	of	Music,	43(3),	438-449.	dio:	10.1177/0305735614540018	

Papageorgi,	I.,	Creech,	A.,	&	Welch,	G.	(2011).	Perceived	performance	anxiety	in	ad-
vanced	musicians	specializing	in	different	musical	genres.	Psychology	of	Music,	
41(1),	18-41.	dio:	10.1177/0305735611408995	

Perdomo-Guevara,	E.	(2014).	Is	Music	Performance	Anxiety	Just	an	Individual	Problem?	
Exploring	the	Impact	of	Musical	Environments	on	Performers'	Approaches	to	Per-
formance	and	Emotions.	Psychomusicology:	Music,	Mind,	and	Brain,	24(1),	66-74.	dio:	
10.1037/pmu0000028	

Persson,	R.	S.	(1996).	Psyke,	stress	och	konstnärlig	frihet:	En	ansats	till	yrkesmusikalisk	
psykosomatik.	Stockholm:	KMH	Förlaget.		

Petersdotter,	Eriksson,	K.	(2012).	Konsten	att	vägleda	en	elev	inför	prestation:	En	kvalita-
tiv	studie	om	stresshantering	i	violin-	och	violaundervisning	(Examensarbete).	Arvika:	
Musikhögskolan	Ingesund.	Tillänglig:	http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:531256/FULLTEXT01.pdf	

Steptoe,	A.,	&		Fidler	H.	(1987).	Stage	fright	in	orchestral	musicians:	A	study	of	cognitive	
and	behavioral.	British	Journal	of	Psychology,	78(2),	241-249.		



	 48	

Tobin,	J.	(2009).	Känslor	och	tankar:	En	kvalitativ	undersökning	kring	vad	några	musik-
högskolestudenter	känner	inför	och	vid	framföranden	(Examensarbete).	Arvika:	Mu-
sikhögskolan	Ingesund.	Tillgänglig:	http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:273542/FULLTEXT01.pdf	

Valentine,	E.	(2004).	Alexander	technique.	In	A.	Williamon	(Ed.),	Musical	excellence:	Stra-
tegies	an	techniques	to	enhance	performance	(s.	179-195).	New	York:	Oxford	Univer-
sity	Press.	

West,	R.	(2004).	Drugs	and	musical	performance.	In	A.	Williamon	(Ed.),	Musical	excel-
lence:	Strategies	an	techniques	to	enhance	performance	(s.	271-290).	New	York:	Ox-
ford	University	Press.	

Williamon,	A.	(2004)	Musical	Excellence:	Strategies	and	techniques	and	enhance	perfor-
mance.	New	York:	Oxford	University	Press.	

Williamon,	A.	&	Connolly,	C.	(2004).	Mental	skills	training.	In	A.	Williamon	(Ed.),	Musical	
excellence:	Strategies	an	techniques	to	enhance	performance	(s.	221-245).	New	York:	
Oxford	University	Press.	

Wilson,	G.	D.	 (1994).	Psychology	 for	performning	artists:	Butterflies	 and	bouquets.	 Lon-
don,	Bristol,	Pennsylvania:	Jessica	Kingsley	Publishers.	

Wilson,	G.	D.,	&	Roland,	D.	(2002).	Performance	Anxiety.	In	R.	Parncutt	&	G.	McPherson	
(Eds.),	The	Science	&	Psychology	of	Music	Perfomance:	Creative	Strategies	for	Te-
aching	and	Learing	(s.	47-62).	US:	Oxford	University	Press.		

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 49	

	

Bilagor	

Bilaga	1	Intervjuguide		
	
Tema	1:	Bakgrundsfakta:	
Hur	gamla	är	ni?	
Vilken	genre	och	instrument	spelar	ni?	
Hur	länge	har	ni	spelat?	
	
Tema	2:	Nervositet	känslor	
Vad	känner,	upplever	ni	innan	en	konsert?	
Vad	känner,	upplever	ni	under	en	konsert?	
Vad	känner,	upplever	ni	efter	en	konsert?	
	
Tema	3:	Vad	händer	när	ni	blir	nervösa?	
Vad	händer	psykiskt	och	fysiskt?	
	
Tema	4:	Bakomliggande	faktorer	till	nervositeten.	
Varför	tror	ni	att	ni	blir	nervösa?	
Vad	blir	ni	nervösa	för?	
Upplever	ni	olika	grader	av	nervositet	beroende	på	om	ni	spelar	solo,	i	ensemble	eller	
orkester?		
	
Tema	5:	Strategier	som	kan	förebygga	nervositet.		
Vilka	metoder	har	ni	som	gör	att	ni	kan	kontrollera	nervositeten?	
På	vilka	sätt	vill	ni	förändra	er	upplevelse	av	nervositet?	
	
Tema	6:	Nervositet	som	något	positivt.	
På	vilka	sätt	kan	nervositet	bidra	till	något	positivt	för	musikframträdanden?	
På	vilka	sätt	ser	ni	det	som	problematiskt	att	nervositet	i	många	fall	upplevs	som	nega-
tivt?	
	
Tema	7:	Nervositet	i	olika	genrer.	
På	vilka	sätt	erfar	ni	någon	skillnad	i	nervositet	från	er	egen	genre	och	andra	musikgen-
rer?		
	
Tema	8	
Har	ni	något	som	ni	vill	tillägga?	
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Bilaga	2	Information	om	forskningsstudie!	
Konsert	och	fjärilar	i	magen	–	En	kvalitativ	intervjustudie	om	musikstudenters	
upplevelser	av	nervositet		
	
Information	om	mig	och	mitt	arbete		
Jag	är	musiklärarstuderande	på	musikhögskolan	Ingesund	och	läser	sista	terminen	på	
musiklärarprogrammet.	Min	inriktning	är	instrument	och	ensemble	och	mina	huvudin-
strument	är	klassiskt	piano	och	klassisk	sång.	I	min	utbildning	ingår	det	att	skriva	exa-
mensarbete	vilket	är	en	forskningsstudie.	Mitt	arbete	handlar	om	hur	musikstuderande	
upplever	och	tänker	kring	nervositet,	samt	hur	nervositet	upplevs	i	olika	musikgenrer.		
	
Syftet	med	studien		
Syftet	med	studien	är	att	utforska	på	vilka	sätt	musikhögskolestudenter	erfar	nervositet	
i	samband	med	konserter.		
	
Vad	studien	avser	att	ta	reda	på		
Jag	vill	med	studien	ta	reda	på	hur	musikstuderande	från	olika	musikgenrer	upplever	
och	tänker	kring	nervositet	för	att	se	om	det	finns	några	skillnader	i	deras	upplevelser.	
Jag	vill	även	ta	reda	på	om	musikstudenterna	ser	något	positivt	eller	gynnsamt	med	ner-
vositet	kopplat	till	framträdanden	och	konserter.			
	
Beskrivning	av	metod	
För	att	studera	detta	kommer	jag	att	använda	mig	av	kvalitativa	semistrukturerade	in-
tervjuer.	Intervjupersonerna	kommer	att	intervjuas	i	grupper	av	2	eller	3	personer.	In-
tervjuerna	kommer	att	spelas	in	för	att	därefter	transkriberas	och	analyseras.		
	
Din	medverkan	i	studien	
Din	medverkan	innebär	att	svara	och	diskutera	med	den	eller	de	personer	som	medver-
kar	i	intervjun	på	frågor	som	berör	ämnet	nervositet	kopplat	till	musikframträdan-
den/konserter.	Intervjuerna	kommer	endast	att	användas	för	det	aktuella	examensar-
betet	och	de	kommer	att	förvaras	så	att	ingen	obehörig	kan	komma	åt	dem.	
	
Garanti	av	anonymitet	och	möjlighet	att	avbryta	deltagande		
Du	kommer	att	garanteras	anonymitet	i	studien.	Deltagandet	är	frivilligt	och	du	kan	om	
så	önskas	avbryta	ditt	deltagande	i	studien	när	du	vill.	
	
Samtycke	att	bli	intervjuad	
Jag	vill	att	du	som	informant	ger	ditt	samtycke	till	att	bli	intervjuad,	ger	tillåtelse	till	i	
vilka	sammanhang	intervjuuttalanden	får	redovisas	samt	tar	ställning	till	om	uttalanden	
och	beskrivna	handlingar	i	intervjuerna	bör	vara	anonyma	eller	ej.		
	
Katarina	Aschbacher	
Musikstuderande	
Musikhögskolan	Ingesund	
Karlstads	universitet	
671	91	Arvika	
Mobil:	073	975	75	09	
Mail:	katarina.aschbacher@mhi.kau.se		



	 51	

	Bilaga	3	Samtycke	till	medverkan	i	forskningsstudie	
	
Jag	samtycker	till	att	bli	intervjuad	
	
☐			JA																														
	
Jag	anser	att	den	information	jag	har	fått	om	studien	är	tillräcklig.	
	
☐	JA	 ☐	Nej	
	
Jag	vill	att	mina	beskrivna	handlingar	och	mina	uttalanden	i	intervjuerna	ska	vara	
anonyma	om	de	redovisas.		
	
☐	JA	 ☐	Nej	
	
	
Namn:______________________________________________________________________________________________	
	
Lärare/elev/student	i	(ämne):___________________________________________________________________	
	
Lärare	elev/student	på	(skola):__________________________________________________________________	
	
Ålder:__________________		Antal	år	som	verksam	lärare/student/elev:___________________	
	
Instrument:________________________________________________________________________________________	
	
Huvudsaklig	hemvist	inom	(genreområde):____________________________________________________	
	
Datum,	ort	och	namn:____________________________________________________________________________	
	
	
	
	
	


