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Sammanfattning 

Ämnet prestationsångest attackeras från många vinklar och är något som de allra flesta kan 
känna igen sig i. I denna studie fördjupar jag mig i förhållandet mellan prestationsångest och 
individens upplevelse av hur det är att musicera med andra. Studien inriktar sig mot 
musikstudenters relation till prestationsångest i undervisning och ensemblespel, med syftet att 
belysa begreppet Music Performance Anxiety (MPA). Genom fokusgruppsintervju och 
deltagarobservation har jag tagit fram underlag samt kartlagt hur deras upplevelse av MPA ter 
sig i musikämnet och i ensemblesammanhang. Hur skiljer sig upplevelsen av detta i 
ensemblesammanhang från individuella sammanhang och hur skiljer sig känslan av MPA i 
undervisning i jämförelse med andra musikutövande sammanhang? Genom kvalitativ data 
och analys av deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser har studien lett fram till en 
djupare inblick i hur dessa individer upplever prestationsångest i musiksammanhang, samt 
hur den sociala aspekten av att musicera får en betydande roll när ämnet ska belysas. 
Generellt uppnådde samtliga deltagare kriterierna för en mer eller mindre utvecklad form av 
MPA och den generella uppfattningen var att de inte fått några verktyg eller arbetat med 
ämnet prestationsångest kontinuerligt i sina pågående eller föregående studier. Min 
uppfattning är därför att vidare forskning kring detta ämne behövs för att konkretisera, och på 
ett ett bättre sätt, kartlägga känslor och sociala strukturer som hämmar studenters musikaliska 
utveckling såväl som det konstnärliga uttrycket. 

Nyckelord: Prestationsångest, Nervositet, Ensemble, MPA, Scenskräck. 
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1. Inledning och bakgrund 

När jag tänker på ordet prestationsångest, tänker jag på rädslan att bli dömd, att inte räcka till, 
att tappa ansiktet och att göra andra besvikna. Jag tänker också att det är något som ligger mig 
väldigt nära, både när det kommer till att jag själv känner detta och att de flesta musiker och 
musikstudenter i min närhet upplever det. Att visa sin musikaliska kvalitet, sin mångsidiga 
repertoar och sin teoretiska kunskap, är bara några av de förmågorna som eftersträvas och är 
något de allra flesta i någon utsträckning känner eller har känt prestationsångest inför. Min 
uppfattning är att musiker och musikstudenter är påverkade av prestationsångest och att alla 
kan relatera till att vara i ett sammanhang där vi upplever oss vara blockerade emotionellt 
eller fysiskt på grund av prestationsångest. Trots denna, i min mening, generella kunskap 
upplever jag ett stigma kring att samtala om detta ämne. Detta stigma medför en brist på 
metodik och strategier för att kunna hantera prestationsångest i såväl musikbranchen som på 
våra musikutbildningar. 

Genom att adressera och analysera hur prestationsångest tar sig uttryck i olika musikaliska 
sammanhang, hoppas jag på att kunna bidra med en inblick i enskilda individers relation till 
prestationsångest, både individuellt och i gruppsammanhang.  

Jag har utbildat mig vid olika musikskolor under större delen av mitt liv. Jag har studerat 
musik på grundskola, gymnasium och folkhögskola, och nu studerar jag mitt fjärde år på 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Ytterst få gånger har jag, som student, upplevt att 
kurserna berört ämnet prestationsångest och jag har aldrig jobbat med samtal eller utbildning 
kring ämnet prestationsångest kontinuerligt under en längre period. Här tycker jag att det 
finns en stor kunskapslucka och att utbildningen har svikit musikstudenterna.  

1.1.  Bakgrund 
Det finns många som försöker förklara förhållandet mellan ångest och musikalisk 
framställning. Detta samband har många gånger refererats till som scenskräck, rampfeber 
eller bara prestationsångest som benämns som Performance Anxiety (PA). Begreppet Music 
Performance Anxiety (MPA) har börjat träda fram starkare och starkare. Enligt begrepp som 
scenskräck finns en föreställning om att det är scenen och framförandet inför en publik som är 
kärnan i problematiken. Några orsaker som till leder till scenskräck eller PA är bristen på 
förberedelse, bristen på tekniskt kvalitet, bristen på övning eller/och bristen på en tillräckligt 
bra repertoar. Det finns dock många exempel på artister och musiker som inte brister i någon 
av dessa avseenden, ändå har de tydliga symtom av PA eller scenskräck. De psykiska och 
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fysiska påfrestningarna sträcker sig alltså längre än till scenskräck. Ett begrepp som MPA 
skulle därför vara mer passande för att förklara komplexiteten av detta (Salmon 1990). 

I studien kommer dessa två nedanstående begrepp att förekomma. Jag tolkar och använder 
dem som följande: 
Utvärdering = Andras värdering av en prestation/en individs värdering av andras prestation. 
Självvärdering = En individs värdering av sin egen prestation.  

1.1.1. Definition av Music Performance Anxiety (MPA) 

MPA is defined as the experience of persisting, distressful aprehension about and/or actual impairment 
of, performance skills in a public context, to a degree unwarrented given to the individual´s musical 
aptidute, training and level of preparation (Salmon, P. 1990, s.3). 

De tre komponenterna för MPA är följande: stress, ångest och rädsla (Kenny, 2004). 
För definitioner av stress, ångest och rädsla, läs (Ahum, 2018., NE, 2018). 

Persson (1996, s. 12.) skriver om “scenskräck” som en mer eller mindre medveten rädsla att 
förlora en social identitet och att den rädslan automatiskt startar en kroppslig reaktion, med 
andra ord psykosomatiska symtom (se: Studenternas Hälsovårdsstiftelse, 2008).  

Lundeberg (1991, s. 18) beskriver nervositet som att reaktionerna nästan är detsamma som 
om vi skulle bli häftigt förälskade. I båda fallen kan kroppen reagera med darrande knän, 
bultande hjärta, “fjärilar i magen”, tankspriddhet och ändå känns det helt annorlunda att vara 
förälskad än att vara panikslagen inför ett framträdande. Skillnaden är på vilka sätt individen 
lyckas kanalisera nervositeten. Denna i sin tur beror på hur individens psyke uppfattar dess 
betydelse. Om individen inte lyckas kanalisera nervositeten och de känslor som uppstår vid en 
prestation kan MPA tillslut uppstå vilket beskrivs som ett ångestsyndrom och mer specifikt; 
en social fobi om individen visar somatiska nedsättningar och andra signaler som möter 
kriterierna för social fobi (Kenny, 2003, s. 758). Eftersom vissa personer upplever MPA 
tydligare än andra måste det bero på att olika personer har olika benägenhet för att utveckla 
detta syndrom.  

Kenny (2004) talar för att  D. H. Barlow´s modell för ångest är ett bra underlag för att förstå 
ångest i allmänhet, och MPA i synnerhet. Han beskriver tre sårbarheter som kan ligga till 
grund för utveckling av ångestsyndrom och MPA. 
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• Generell biologisk(arv) sårbarhet 
• Generell psykologisk sårbarhet baserad på tidiga erfarenheter i utvecklingen av känslan av 

att kontrollera specifika händelser 
• Mer specifika psykologiska sårbarheter där ångest blir associerat till en viss stimuli från 

en plats genom lärprocesser så som klassisk eller operant betingning (se: Twice, 2015, 
Behaviorism: Två typer av betingning)  

MPA baseras i stora drag på tidigare händelser som fungerar som utlösare för att ångest ska 
träda fram hos en individ. Detta gör att varje gång individen utsätts för något som påminner 
om känslan av den tidigare händelsen, startar en somatisk reaktion (Kenny, 2004). Denna 
slutsats är starkt kopplad till Barlows tredje punkt. Den framstår som nödvändig för att 
inriktade eller specifika ångestsymtom ska utvecklas. Kenny exemplifierar genom att beskriva 
social utvärdering som något som ofta går hand i hand med en förhöjning av en somatisk 
sensation, denna associeras med en uppfattad ökning av hot och fara. I unga utövares fall 
skulle tillräckligt för att utlösa de psykologiska, kognitiva, och beteende-mässiga reaktioner 
som karaktäriserar MPA vara att: 
• Individen har en benägenhet av att få ångest (uttrycket för generell biologisk sårbarhet) 
• Kommer från ett hem med höga förväntningar på prestation  
• Har en låg nivå av stöd för att möta förväntningarna (förutsättningen för generell 
psykologisk sårbarhet).  
 Extra stor är risken för utvecklandet av MPA hos unga som utsätts för frekvent exponering av 
utvärdering och självvärdering av deras framförande i en tävlingsinriktad miljö 
(förutsättningen för en mer specifik psykologisk sårbarhet) (Kenny, 2003., s 758).  

1.1.2. Presentation av problematiken för musikstudenter. 
Redan från tidig ålder är MPA en vanlig åkomma hos musikstudenter. Hela nittio procent av 
alla vuxna musiker börjar sin musikaliska inlärning vid tolv års ålder (Nagel, 1993). På grund 
av att det finns relativt lite forskning om MPA:s effekt på unga kan det därför finnas en 
korrelation mellan en tidig inlärningsprocess, okunskap och att den mest kritiska gruppen är 
ungdomar mellan åldrarna 14 till 19 år (Osborne & Kenny, 2005). I en studie, visade resultatet 
att solouppträdanden på ett instrument var den aktivitet som gav högst utslag på ångest i 
jämförelsen med andra aktiviteter, såsom sportaktiviteter. Den gruppaktivitet som gav högst 
utslag av ångest var att uppträda som band (Simon & Martens, 1979).  

Hos kvinnor finns en högre sannolikhet att utveckla MPA än hos män. Enligt Lusca och 
Dafinoiu (2011) har kvinnor även ett starkare samband mellan PA och sin musikaliska nivå, 
dvs att de har starkare ångest inför att nå högre musikaliska mål inom sitt instrument och 
skapa större karriärer. Den parameter som korrelerar med deras ångest och som skilde mest 
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mellan könen, i studien, var självförtroende. De väljer även att belysa vikten av den 
information som berör flickors ökade risk för MPA när de väljer att påbörja sin musikaliska 
utveckling eller gällande karriärsval. En annan intressant aspekt i studien var att valet av 
instrument korrelerar med nivån av prestationsångest. De instrumentalister som gav högst 
utslag av prestationsångest var violinister och vokalister vilket också speglar 
könsfördelningen i dessa instrumentgrupper eftersom instrumentgrupperna är 
överrepresenterade av kvinnor. 

En studie, där 157 studenter från fem av de största musikhögskolorna i Spanien medverkade, 
visar att 33,9 procent av studenterna har använt eller använder någon typ av substans för att 
hantera sin MPA och upp till nitton procent övervägde att avsluta sina musikaliska karriärer. 
Skillnaden var nära omärkbar gällande ålder, årskurs och instrument (Hernandez, m.fl., 2018). 

1.2.  Syfte 
Syftet med denna studie är att genom fokusgruppsintervjuer ta fram underlag och kartlägga 
studenters och elevers upplevelse av MPA i musikämnet och i ensemblesammanhang. 

Studien har fokus på följande frågeställningar: 

• Hur skiljer sig upplevelsen av MPA i ensemblesammanhang från individuella 

sammanhang? 

• Hur skiljer sig känslan av MPA i musikundervisning i jämförelse med andra 

musikutövande sammanhang såsom under repetition och framträdande? 

• Finns det några generella skillnader i upplevelsen av MPA mellan gymnasieelever och 

högskolestudenter? 

2. Metod 

Jag har besökt två ensemblegrupper som har repeterat ett till två tillfällen vardera. Deltagarna 
var medvetna om att de var en del av en studie om MPA. Vid båda tillfällena intog jag olika 
roller. I ensemblegruppen jag kallar för “Gymnasiet”, agerade jag i rollen som ledare. I 
ensemblegruppen jag kallar för “Högskolan”, agerade jag i rollen som medmusiker. Mina 
besök hos Gymnasiet innebar att jag tog del av ett låtmaterial som gruppen repeterade vid det 
givna tillfället. Genom att lyssna och föra en dialog med ensemblen om vad de ville förbättra 
kunde jag ge feedback och samtidigt knyta an till gruppen och förstärka upplevelsen av ett 
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tillåtande klimat. Jag använde mig därför av en deltagarobservation vilket innebar att jag 
kunde observera gruppens sociala koder, se vilka olika roller som deltagarna intog under 
repetitionen och hur musicerandet med andra musiker påverkade individerna (För definition 
se: Psykologiguiden, 2018). I mitt besök hos Högskolan hade jag en aningen mindre 
auktoritär roll redan från början och vi bestämde att vi skulle spela låten Miles to go, Allison 
Krauss & Union Station (Bales & Stapleton, 2011). Det var en ny låt för samtliga deltagare 
men en låt som vi alla tyckte om och som var tillräckligt lätt för att jag och deltagarna inte 
skulle behöva lägga tid på förberedelser. Syftet med att interagera med deltagarna på ett 
musikaliskt plan, och därmed vara delaktig i processen, var att få en känsla av gemenskap och 
tillit. När dessa känslor etablerade på ett djupare plan, kunde gruppen på ett mer organiskt sätt 
gå in i nästa moment. Efter repetitionen spelade jag in en gruppintervju i form av en 
fokusgrupp. 

Gemensamt för de flesta definitioner av fokusgrupper är att: (a) Syftet är att samla in kvalitativa data. 
(b) Gruppen består av människor med något gemensamt. (c) Deltagarna diskuterar utifrån ett specifikt 
fokus. Utgångspunkten för en fokusgrupp är alltid detta gemensamma fokus som kan vara en film eller 
en upplevelse, men också ett scenario, ett begrepp, eller ett fantasi tema (Hylander,1998., s 6). 

 
I fokusgruppen pratade deltagarna fritt kring fyra frågeställningar. När jag ställde mina frågor 
till gruppen formulerade jag mig inte ordagrant till originalanteckningarna som jag hade 
förberett. Min roll var att agera moderator och att styra samtalet i den riktning som gjorde det 
intressant för syftet i studien, men också att få deltagarna att utveckla sina resonemang om de 
olika frågorna.  
Frågorna var: 

• Vad tänker ni på när ni hör begreppet prestationsångest? 
• Är detta något ni upplevt eller upplever när ni har blivit/blir undervisade i musik? På vilka 

sätt? 
• Hur skiljer sig er eventuella upplevelse av prestationsångest när ni musicerar ensamma 

kontra i ett ensemblesammanhang? (kan var både på konsert och repetition) 
• Har ni något ni vill tillägga?  

Innan gruppintervjun började satte vi oss i en ring i mitten av lokalen. Jag bad varje deltagare 
presentera sig kort och besvara följande fråga: “Vad är din ingång till musik?”. Jag inledde 
med att berätta min egen musikaliska resa i korta drag och varför jag hade blivit inspirerad till 
att musicera från början. Därefter skickade jag frågan vidare till samtliga deltagare. Detta 
gjorde jag för att få en överblick över varje individs bakgrund och var deras musikaliska 
kontext inleddes, detta för att sedan kunna knyta an till forskning som till exempel Barlows 
modell för ångest (Kenny, 2003., s 758). Jag fick chansen att möta Gymnasiet vid två tillfällen 
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vilket gjorde att jag andra gången kunde följa upp deltagarnas resonemang från första gången. 
Högskolan fick jag endast ett tillfälle med på grund av tidsbrist, men jag fick ändå ett mycket 
givande och intressant samtal med ensemblen. 

Nästa moment var att transkribera inspelningarna av gruppsamtalen. Jag använde mig av 
mallen Transkriberingsregler för studenter och forskare, framtagen av Åbo Akademi 
(Kultuvetenskapliga arkivet Cultura, 2011). Det är också viktigt att understryka att 
undersökningen var i linje med Vetenskapsrådets rekommendationer om hantering av 
forskningsmaterial (God Forskningsed, 2017., kap. 4.). 

2.1. Presentation av gruppen Gymnasiet  
Gruppen bestod av åtta individer som alla var bosatta i Stockholm. De kände varandra sedan 
innan och hade spelat i samma ensemble sedan sommaren 2018. De lärde känna varandra 
genom jobb i samarbete med kulturskolan. Åldersspannet var mellan 17-19 år och alla 
studerade på gymnasienivå. En del studerade på musiklinje men inte alla. De hade olika 
bakgrunder, en del kom från musikintresserade familjer som hade visat deltagarna vägen in i 
musiken från tidig ålder. Andra fattade tycke för ett instrument av egen vilja. Gruppen 
repeterade kontinuerligt en dag, varannan helg.  

2.2.Presentation av gruppen Högskolan 

Gruppen bestod av tre individer som alla var bosatta i Stockholm. De kände varandra genom 
studierna och hade spelat tillsammans tidigare i olika konstellationer. Åldersspannet var 19-27 
år och alla studerade musik på högskolenivå. Två av tre medlemmar hade studerat musik 
tidigare på gymnasium eller folkhögskola, och för samtliga deltagare hade musik varit ett 
centralt intresse i princip hela deras liv. Alla kom från familjer där musik hade en betydande 
roll. 

2.3. Jämförelse mellan grupper (genomförande) 
För att kunna jämföra de två gruppernas förhållande till MPA kopplat till konserter och 
repetitioner i ensemble, utgick jag ifrån transkriptionerna som genomförts efter 
fokusgruppssamtalen. På så vis kunde jag avläsa gemensamma mönster samt olikheter mellan 
de två grupperna kopplat till ämnet och därigenom dra slutsatser i förhållande till mitt syfte. 
Resultatet av jämförelsen presenterar jag i punkt 3.2.  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3. Resultat 

3.1. Utsagor av fokusgrupp och deltagarobservation 
Nedan följer en sammanfattning av den information som gavs i förhållande till mina 
frågeställningar. Jag kategoriserar informationen i följande kategorier; 
Ensemblesammanhang, Individuella sammanhang och Undervisad form. Sedan följer en 
sammanfattning och en jämförelse mellan Gymnasiet och Högskolan där skillnader redovisas 
mellan de två grupperna.  

Ensemblesammanhang 

Det som genomsyrade samtalet om ensemblespel var den sociala rädslan av att bli dömd av 
antingen publiken eller ensemblemedlemmarna, men också styrkan i att vara ett kollektiv som 
kan stötta varandra i motgångar och på så sätt vara en stor tillgång för att komma ifrån 
prestationsångest. Rädslan för att prestera framför en publik som en ensemble var inte lika 
stark eftersom gruppen kunde leta bekräftelse hos varandra om något skulle gå fel. En individ 
utryckte sig på följande sätt: 

Men om man är flera så kan man liksom bara skratta åt det istället och ba `vi gör det bättre nästa gång´ 
eller om någon annan gör fel så kan det vara betryggande att liksom `ok, andra kan också göra fel´. 

Ensemblen fungerade i denna aspekt som en trygg plats där individerna kunde bekräfta 
varandra och även lära sig av varandras med och motgångar. Den andra aspekten, som fick 
större gehör i fokusgrupperna, var samtalet kring den rädsla att tappa sin sociala status i 
ensemblen. Hos samtliga deltagare fanns en oro att inte nå de förväntningar som troddes 
finnas hos de övriga ensemblemedlemmar, en rädsla av att bli exkluderad på grund av 
bristande musikalisk kvalitet. En trygghet infann sig dock när medlemmarna visade varandra 
sina brister och samtalade med varandra om sina rädslor. Att samtala kring detta var inget 
vanligt förekommande för deltagarna utan snarare ett undantag. Istället upplevde de flesta 
ångest inför repetitioner och hade väldigt höga krav på att prestera när de infann sig på en 
ensemblerepetition. Om så var fallet att de samtalade om ämnet överhuvudtaget, samtalade de 
främst om problematiken de upplevde med nära vänner eller släkt som var utanför ensemblen. 
Rädslan för att visa sina brister för gruppen eller att be om hjälp var närvarande, likaså oron 
för att bli avslöjad som icke kompetent.  

Att andra ska se en från ens sämre sida så blir det liksom såhär, man blir… man känner nästan att “när 
ska folk… folk kommer tro att jag är fake” eller `folk kommer upptäcka att  jag är eh… fraud´, eller 
vad man ska säga.  
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Individernas självbild var starkt präglade av självvärdering och kritiskt tänkande kring sina 
prestationer. Upplevelsen var att de hela tiden bedömdes utifrån de andra medlemmarnas 
eventuella åsikter. En beskrivning var att, personer som inte var tillräckligt kunniga inom 
musik eller om instrumentet inte förstod hur dåligt individen hade presterat och att 
komplimanger och andra upphöjanden av prestationen därför var meningslösa eller direkt 
förolämpande. Under en konsert kunde pressen på att prestera vara ännu högre gentemot 
ensemblemedlemmarna. En vanlig tanke, som återigen speglade rädslan för exkludering, var 
tanken om att göra de andra besvikna. Som ett kollektiv representerade individen inte bara sig 
själv utan hela ensemblen, vilket medförde känslan av ett större ansvar att inte sänka den 
kollektiva statusen som en ensemble kan tänkas ha framför t ex. en publik. 

Individuella sammanhang 
Tanken eller erfarenheten av att uppträda själv inför en publik ansågs generellt vara mer 
skrämmande på grund av att musikern nu hade publikens fulla fokus, till skillnad från en 
ensemble där fokus växlar mellan ensemblemedlemmarna. Det gjorde att varje moment i 
framträdandet fick en större betydelse och pressen på att exekvera dessa moment korrekt blev 
förhöjd.  

Ok, det är en musiker som har sagt någonting jättebra om det här. Och det är att han säger att, när man 
går upp som en ensemble då, om man gör fel, så har man någon att kolla på och då kan man komma 
tillbaka in igen. Eftersom att man har gjort fel… Men när man går helt själv då har man den pressen att 
inget kan gå fel .. för .. då kommer det här inte att funka. 

Fokusgruppsdeltagarna beskrev känslan som om att man lämnas själv med sin ångest och oro 
och att det var skrämmande att inte kunna dela sin upplevelse med någon annan. 
Prestationsångesten yttrade sig även när individen övade på sitt instrument och ingen annan 
befann sig i rummet. 

Jag själv är ju skit- självkritisk. Hatar allt jag gör. Nä men.. (skrattar till lite). Ofta är det ju att man 
blir… Jag blir ju rädd när såhär, andra ska försöka döma mig. -  (exempel på social ångest) 

Och det såhär, Det svider ju ännu mer av att man sitter där själv, i sitt egna huvud och ba `jag suger 
fett!´(skrattar till). Det är jättesvårt att coapa med.  -  
(exempel på självvärdering) 

De två ovanstående citaten kommer från en och samma individ. Citaten speglar den generella 
uppfattningen deltagarna hade om sin inre dialog. Deltagarna kände en allmän känsla av krav 
gällande att vara tillräckliga. En deltagare tog som ett exempel på ett krav, att öva effektivt, en 
annan tog som exempel att personen inte övade tillräckligt. Den generella uppfattningen var 
att de alltid kunde bli bättre och att de därmed inte var bra nog. Den sociala ångesten fanns 
konstant och inte enbart i det direkta mötet med andra. Den inre dialog var starkt påverkad av 
rädslan att inte vara tillräckligt bra i andras ögon. Pressen från omgivningen var alltså högst 
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närvarande fastän individen var helt ensam. En ständig självvärdering pågick medan individen 
musicerade ensam, antingen under en konsert med en publik eller helt ensam i t ex. ett 
övningsrum.  

Undervisad form 
Ett nyckelord som representerar deltagarnas upplevelser och erfarenheter i 
musikundervisning, var krav. Kraven från lärare, kraven från en eventuell ensemble och 
kraven från eventuella kursmål och betygskriterier. I ensemblesammanhang kunde det finnas 
ett orosmoment gällande att bli utpekad av läraren när individen har gjort fel. En deltagare 
uttrycker att det kan uppstå skam inför ensemblemedlemmarna när läraren till exempel 
stannar upp och vill repetera ett visst moment på grund av att en individ har gjort fel.  

man vet vad man gjorde fel nittionio procent av gångerna och då blir det som `Okej, jag gjorde fel. 
Kan vi bara gå vidare nu så jag kan göra om det och göra det bättre..´  […]  Men då är det ju istället så 
här `Nej, nu ska vi stanna upp och så ska vi gå igenom exakt vad som gick fel´ och så blir det såhär, det 
blir som att bli piskad flera gånger 

Utsattheten ökade ur en hierarkiskt aspekt där läraren kunde peka på ensemblens eller 
individens brister i ett socialt eller individuellt sammanhang. Ur ett socialt perspektiv på till 
exempel en ensemblelektion upplevde deltagarna en förhöjd prestationsångest i och med att 
kraven på att leverera var extra påtaglig framför både lärare och ensemble.  
Några av deltagarna påpekade dock att de uppskattade när läraren sa till när de inte presterade 
tillräckligt bra. De individerna syftade på att motivationen ökade på grund av pressen från 
lärarna. Uppfattningen hos deltagarna i båda grupperna var att ärlighet och transparens i 
kommunikationen mellan lärare och elev var uppskattad. En deltagare utryckte att 
nervositeten inför lärarens förväntningar gjorde att prestationen blev direkt sämre. En annan 
deltagare slutade ta privatlektioner av anledningen att lärarens krav inte möte deltagarens 
föreställning om rimliga mål. En generell åsikt hos deltagarna var att oberoende av om de var 
i ett ensemblesammanhang eller inte, hade lärarens krav en betydande roll för hur stor 
påverkan prestationsångesten hade på eleverna.  

3.2. Sammanfattning 
Båda grupperna gav generella tecken på MPA då de upplevde prestationsångest i både en 
social kontext som till exempel på en ensemblerepetition och i en individuell kontext som ett 
övningspass eller en privatlektion. Ångesten var något de upplevde som betingat både inför, 
eller/och under musikutövande samt även efteråt. Ingen av grupperna upplevde att deras 
musikutbildningar hade jobbat eller jobbade förebyggande i undervisning för att minska deras 
prestationsångest. Den sociala rädslan och oron för andras åsikter om deras prestationer var 
den största nämnaren för att ångesten skulle betingas. Rädslan för att förlora en social status 
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inför en grupp under ett specifikt tillfälle, och oron för att scenariot skulle utspela sig i 
framtiden, var närvarande nästintill konstant under musikaliska sammanhang för samtliga 
deltagare.  

Jämförelse av Gymnasiet och Högskolan 

Det fanns många saker som inte skiljde Gymnasiet och Högskolan åt. En av skillnaderna var 
dock att Gymnasiet hade en tydligare koppling till skolrelaterade konserter och Högskolan 
hade en starkare koppling till musikbranschen i allmänhet. Detta på grund av olika 
erfarenheter gällande olika musikaliska sammanhang och då Högskolan hade en längre 
erfarenhet av musicerande.  

Högskolan hade fler tankar om övning och förberedelser inför en konsert eller repetition. När 
Högskolan väl hade börjat interagera med den övriga ensemblen eller mött publiken under en 
konsert upplevdes det vara lättare att hantera nervositeten eller ångesten. Detta på grund av en 
större erfarenhet att framträda på konsertsammanhang. Gymnasiet betonade rädslan av att 
uppträda framför en publik och att själva konserttillfället i sig var mer skrämmande än för 
Högskolan.  

4. Diskussion 

4.1. Metodanalys 
I min studie har jag genom fokusgrupper intervjuat två olika grupper och på så sätt fått reda 
på hur upplevelsen av MPA utrycker sig i olika situationer för dessa individer. Denna metod 
har gett mig chansen att presentera en djupare inblick i hur upplevelsen har varit för dessa 
individer. Det som kunde ha blivit generellt och övergripande blev, i och med 
fokusgruppsmetoden, ett tillfälle där deltagarna fick beskriva sina erfarenheter och 
upplevelser med egna ord och även kommentera andra deltagare, och på så sätt fick jag 
empirisk och kvalitativ data. Dock behövs vidare forskning för att styrka de strukturer som 
dessa individuella fall visar på.  

En faktor av stor vikt, som påverkade studien, var tidsbegränsningen. Med fler 
fokusgruppstillfällen och möjlighet till uppföljning skulle ett djupare innehåll kunnat blivit 
presenterat. Jag märkte en tydlig skillnad på samtalet med Gymnasiet, som jag fick två 
tillfällen med jämfört med Högskolan, som jag endast fick ett tillfälle med. Skillnaden mellan 
första och andra gången med Gymnasiet yttrade sig bland annat i bekvämligheten hos 
deltagarna. De kunde lättare uttrycka sig om ämnet och de kunde lättare kommentera varandra 
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på ett mer tillåtande sätt, andra gången. Jag tror att den tidigare fokusgruppssamtalet kanske 
öppnade upp för tankar som kunde utryckas vid det andra tillfället. Även min egen roll 
förändrades något. Denna gång var inte personerna runt omkring mig främlingar utan jag hade 
en bild av vilka de var och hur de resonerat kring ämnet vid det tidigare tillfället. Det gjorde 
att jag kunde ställa följdfrågor som härledde till mer personliga reflektioner kring en viss 
individs tankar kring frågeställningarna kopplat till ämnet.  

Gruppstorleken påverkade hur mycket tid varje individ fick för att att besvara och reflektera 
om ämnet inför gruppen. Gymnasiet var en grupp på totalt åtta individer och Högskolan bara 
tre individer. Detta medförde vissa fördelar och vissa nackdelar. Med ett färre antal deltagare 
fick jag chansen att få en djupare förståelse av varje individs perspektiv och därmed bättre 
kvalitativ data. Med ett större antal deltagare fick jag istället ett bredare översikt om vad 
gruppen till exempel höll med varandra om eller där det var en individ som skilde sig från de 
övriga i sitt förhållningssätt till ämnet. På ett sätt var det därför bra att jag fick ett tillfälle till 
med Gymnasiet, då jag kunde fördjupa min förståelse. Tillfället med Högskolan blev mycket 
kvalitativt och jag uppfattade det som om det blev en bra balans i kvaliteten av samtalen med 
grupperna. Eftersom jag inte fick ett andra tillfälle med Högskolan blir dock utgången av det 
också ovisst.  

4.2. Resultatanalys 
Kenny (2004) är en av de första forskare som har fördjupat sig i ämnet MPA och dess olika 
utryck i olika situationer. Jag menar att arbetet med kartläggning och begreppsformulering av 
MPA är extremt relevant för utvecklingen av strategier och pedagogiska metoder för att kunna 
motverka ångest av dessa slag. Det min och andra studier visar är att alla deltagare och 
forskare är i behov av att samtala och konkretisera vad det innebär att spela musik framför 
eller/och med andra människor. De sociala kontexterna i ett musikaliskt sammanhang 
påverkar kraftigt individens sätt att förhålla sig till sitt konstnärliga uttryck. När vi blir 
nervösa inför ett tillfälle där vi förväntas prestera, i detta fall inom musik, betingas denna 
situation. Detta sätter igång en nedåtgående spiral som kan få konsekvenserna att individen 
avslutar sin konstnärliga process. I min studie finns bevis på individers upplevelse av ett 
tydligt stigma gällande prestationsångest. Individens prestation gentemot gruppen är det som 
bedöms och det som ofta blir fokus för individens musicerande. Stigmat inför att göra misstag 
är något som enligt min undersökning påverkar gruppens sätt att kommunicera med varandra.  

Samtal kring rädslor och oro sker vanligtvis inte med den grupp musiker som en individ kan 
tänkas musicera med. Istället är det vanligare att individen samtalar om dessa ämnen med 
någon som står utanför det musikaliska sammanhanget. Detta är något som jag ser är kopplat 
till självvärdering och det kritiska tänkandet. Jag menar att det inte är så konstigt att det är 
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svårt att samtala kring rädslor och oro när värdering, självkritik och identitetsskapande kring 
prestation ständigt är närvarande. På samma sätt som individerna självvärderar och kritiserar 
sina egna prestationer finns därför också en oro för att de övriga medlemmarna gör detsamma 
om varandras prestationer. Dock menar jag att samtal och upplysning om just dessa känslor är 
en nödvändighet för att förändra situationen och det bekräftas även i mina samtal med 
musikstudenterna.  

4.3. MPA kopplat till undervisning. 
I alla undervisningssammanhang finns förhoppningsvis någon slags inlärningsprocess. Denna 
process kan se helt olika ut beroende på vilka förutsättningar eleven har och vilken kompetens 
läraren har. Min åsikt är att en del av att vara en god lärare är att se elevens behov. Som 
tidigare nämnt finns ett genomgående tema i studiens resultat, kopplat till MPA och 
undervisning, vilket är krav. När kraven från en auktoritär person eller myndighet inte möter 
elevens förväntningar verkar det uppstå en inre konflikt hos eleven. Eleven känner sig oftast 
pressad alternativt understimulerad. I min studie upplevde jag att deltagarna lyfte en önskan 
om bättre kommunikation och mer transparens mellan lärare och elev. Utifrån mina egna 
erfarenheter och utifrån hur jag tolkar deltagarnas åsikter är många pedagoger så pass 
fokuserade på resultatet och exempelvis att en skolkonsert ska bli så bra som möjligt, att de 
många gånger glömmer inlärningsprocessen. Min övertygelse är att pedagoger måste börja ta 
mer ansvar för hur grupprocessen i en ensemble eller förhållandet mellan lärare och elev ser 
ut. Jag tror på en strävan efter ett tillåtande klimat där alla får förutsättningar att utvecklas, 
inte bara som enskilda individer utan också i gruppsammanhang.  
 
Om vi kan komma dit där en lektion inte kretsar kring prestation, där läraren adresserar vikten 
av och skapar samtal om att vara tillåtande mot varandra och där eleverna känner att de inte 
behöver bevisa något inför varken läraren eller ensemblemedlemmarna, tror jag att pedagoger 
närmar sig ett långsiktigt resultat där elever spelar musik på ett hälsosamt sätt och får 
förutsättningar för att ha långa karriärer. 

4.4. MPA kopplat till ålder 
Prestationsångest är något som kan upplevas i alla åldersgrupper och den sociala rädslan av 
att inte längre få vara en del av en gemenskap eller att inte nå upp till den nivå som tycks 
förväntas av en, är alltid skrämmande. Skillnaden är på vilket sätt olika personer har lärt sig 
att förhålla sig och hantera sin prestationsångest. Om jag ser till de olika åldrarna i denna 
undersökning kunde jag se en skillnad mellan de äldsta och de yngsta. De som var äldre hade 
ofta mer erfarenhet av musikutbildning och att vara i prestigefulla sammanhang där den 
musikaliska nivån förväntades vara högre, som kan bero på att den äldre åldersgruppen var 
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just äldre. Högskolan, som var en äldre grupp än Gymnasiet, hade också talat fler gånger än 
den yngre gruppen om ämnet prestationsångest, men paradoxalt nog upplevde jag att de var 
mer präglade av en bransch och ett undervisningssystem som förstärkte känslan av MPA. 
Gymnasiet tyckte jag inte var lika djupt förankrade i ångesten och det kändes som om de 
lättare kunde ta till sig av gemenskapen och den positiva energi som jag upplevde spred sig i 
rummet när vi samtalade om prestationsångest. Jag upplevde det som att Gymnasiet var mer 
anpassningsbara och de blev mer engagerade att hitta lösningar. Min teori och min egen 
erfarenhet är att människor är mer formbara i vad de blir influerade av i en tidigare ålder och 
att gruppens gemenskap och intresse är viktigare. De äldre deltagarna var mycket motiverade 
till att prata om ämnet men jag upplevde att de var mer teoretiska, mer eftertänksamma och 
kanske var de mer slutna. Jag tolkar det som att Gymnasiet inte var lika vana att prata om 
prestationsångest och blotta sina känslor för varandra men när alla väl kände sig mer bekväma 
så fanns det inte lika stort stigma och eftertänksamhet inför ämnet. Detta tycker jag belyser 
vikten att lyfta denna problematik och att avdramatisera ämnet om prestationsångest och MPA 
i ett så tidigt skede som möjligt för att eleverna själva, med eller utan lärare ska kunna 
förebygga prestationsångest.  

4.5. MPA kopplat till kön 
Lusca och Dafinoiu (2011) presenterar statistik gällande nivå på olika instrumentgrupper och 
hur de korrelerar med kön. Violinister och sångare ger högst utslag och är också de 
instrumentgrupper som överrepresenteras av kvinnor. I denna studie har jag valt att inte lägga 
särskilt stor vikt vid genusperspektiv eftersom jag hellre skulle velat undersöka det ur ett 
större perspektiv och på sätt se det mer strukturellt. Jag fick onekligen många tankar om den 
information jag läste gällande genus och det jag kunde se under fokusgruppssamtalen. Att 
kvinnor i regel väljer vissa instrument har sin förklaring i historien och är bundet till olika 
traditioner i olika kulturer. Varför kvinnor visar högre utslag på prestationsångest i Luscas och 
Dafinoius studie tror jag beror på att kvinnor har högre krav från samhället när de tar sig an 
utmaningar som inte är typiska för kvinnorollen. Jag upplever att det finns en större mängd 
förebilder i musikeryrket som är män och därför kan det vara en av anledningarna som män 
också vågar satsa på en musikerkarriär utan att känna pressen att vara bättre än sina 
musikerkollegor. Jag tror att i ett mansdominerat yrke så tvingas många kvinnor bevisa sin 
skicklighet för att uppnå samma status som en man och det får också många kvinnliga 
musiker höra från andra verksamma kvinnor i branschen, vilket också spär på förväntningarna 
för vad de kommer att möta i yrket och eventuellt sänker deras självförtroende. Att kvinnor 
berättar om sina erfarenheter i branschen är dock något jag givetvis inte ser som något 
negativt.  
Jag tror det finns många strukturella orsaker till att kvinnor har större benägenhet att utveckla 
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MPA och därför tycker jag att det är otroligt viktigt att pedagoger och den övriga branschen 
tar ställning kring dessa aspekter och jobbar för att återigen, bilda ett så tillåtande klimat som 
möjligt så att alla får samma förutsättningar för att kunna utvecklas och ha hållbara karriärer. 

4.6. Slutsats 
Under tiden jag har skrivit denna uppsats har mitt engagemang växt för ämnet MPA. Jag har 
fått höra hur deltagarna i undersökningen har vittnat om sina upplevelser och genom dem har 
jag fått bekräftat att prestationsångest är ett utbrett problem, kanske speciellt i 
musikbranschen. Av den anledningen ser jag ett stort behov av att utbilda musiklärare i ämnet 
MPA för att motverka problematiken. Om musiklärare skulle få en djupare förståelse för de 
socialpsykologiska aspekterna av att spela tillsammans i ensemble, eller vad förhållandet 
mellan lärare och elev har för effekt på individens inställning till musicerande och prestation, 
är min övertygelse att vi skulle kunna förebygga MPA på ett bättre sätt. Prestationsångest 
infinner sig i många olika situationer och det är därför viktigt att lära sig strategier och få 
verktyg i att hantera situationer som till exempel en konsert eller en audition. Jag tror dock att 
detta inte är tillräckligt. Den forskning som jag hänvisar till i den här studien lyfter begreppet 
MPA som visar på hur prestationsångest inte bara infinner sig när vi till exempel brister i vår 
förberedelse, utan också att den kan infinna sig så fort den blir betingad. Vad som triggar 
igång ångesten kan ha en mängd olika orsaker, men många gånger grundar sig den i rädslan 
av att tappa sin sociala status inför vänner, publik, musikerkollegor, etc. Genom att studera 
detta fenomen hoppas jag att vi kan lära oss att hantera den sociala fobin och frigöra 
musikstudenter och verksamma musiker från ångest så att det primära fokuset får bli musiken. 

I framtiden hoppas jag att denna studie kan inspirera andra till att forska om MPA så att ämnet 
får den tyngd det behöver för att kunna prioriteras i musikutbildning och i musikbranschen. 
Jag ser även ett behov av större undersökningar under en längre period. Jag vill i framtiden 
kunna använda studien som underlag för att ta fram konkreta, pedagogiska verktyg för att ha 
möjligheten förebygga MPA på olika musikutbildningar. 
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