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Sammanfattning  
 
Prestationsångest, rampfeber och negativa tankar är några vanligt förekommande 

problem som har en negativ påverkan för en musikers yrkesutövning. Genom att hitta 

sitt inre fokus ska detta kunna motverkas varför jag i denna uppsats kommer att 

behandla olika metoder som har en positiv påverkan vid prestation. De metoder jag i 

huvudsak har avgränsat mig till är meditation och yoga. Efter att ha beprövat dessa 

metoder har jag kommit fram till att yoga i kombination med meditation har varit en 

stor hjälp för mig att hitta mitt inre fokus vid prestationstillfällen.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: Rampfeber, scenskräck, självförtroende, meditation, yoga 
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1. Inledning	  

 
Det finns olika hinder som gör att musiker inte kan prestera på topp. Rampfeber och 

nervositet är vanligt förekommande problem som kan drabba musiker och detta kan 

leda till allvarliga konsekvenser för att kunna utöva yrket. Jag kommer beskriva vad 

som händer i undervisningssituationer och vid prestationstillfällen när musiker 

drabbas av så kallad scenskräck. Fenomenet med att musiker ofta drabbas av 

rampfeber och nervositet är allmänt känt i musikervärlden varför jag förkovrat mig i 

litteratur och uppsatser inom ämnet. Här har fokus främst legat på att beskriva hur 

företeelser som rampfeber och nervositet uppstår samt gått in på att undersöka hur 

visualisering, psykologi och fysisk aktivitet har kunnat påverkat dessa negativa 

känslor. I syfte att precisera ämnet ytterligare har jag valt att fokusera på meditation 

och yoga genom att både utvärderat intryck från egna upplevelser och genom 

intervjuer av personer som har olika roller inom musiken.  
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2. Bakgrund 
 
Rollen som musikstuderande eller professionell musiker kan vara mycket krävande 

och påfrestande både mentalt och fysiskt. Samtidigt som vi kontinuerligt ska 

utvecklas inom vår profession ska vi också kunna leverera under hård press i en miljö 

med tuff konkurrens. Under mina år som musikstudent tycker jag att omgivningen har 

varit tärande. Att omge sig med talangfulla musikstudenter kan ibland vara 

påfrestande och jag har märkt att det är lätt att man börjar jämföra sig med andra. En 

känsla av att ständigt bli granskad och jämförd har skapat en oro och nervositet vilket 

är negativa känslor som blivit förknippade med att stå på scen. Detta har många 

gånger blivit ett hinder för mig som gör att glädjen i att musicera försvinner. Mycket 

fokus går till att tänka på vad andra ska tycka om mitt spel och rädslan för att bli 

bedömd tar överhanden. Jag har därför valt att skriva en uppsats om vilka olika 

metoder som kan öka förmågan att hitta sitt inre fokus och glädjen i att spela och 

därmed prestera på toppen av sin förmåga.  
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3. Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att redogöra kring de faktorer som skapar nervositet, 

rampfeber och mentala hinder hos en musiker för att vidare undersöka kring olika 

metoder som skulle kunna underlätta och ge musiker rätt förutsättningar för att kunna 

prestera bättre. Uppsatsen inriktar sig på meditation och yoga för att utröna om dessa 

kan ha positiva effekter för att motverka negativa känslor såsom nervositet genom att 

underlätta för musikern att hitta sitt inre fokus. 

 
  



	   	   7	   	   	   	  

4. Teori 
 

4.1	  Nervositet	  vid	  framträdande	  	  
	  
	  
Scenskräck 
I boken Rampfeber och konsten att hantera den (Davidsson, 2009) beskriver Christina 

Davidsson att scenskräck är ett vanligt förekommande problem, det spelar ingen roll 

vem man är eller hur man ser ut, utan vem som helst kan drabbas av det. Vanliga 

symptom för den som lider av rampfeber är att:  

 

• Bli torr i halsen 

• Svettas kraftigt 

• Känna sig matt  

• Börja hyperventilera  

• Rodna  

• Skaka i armar eller ben  

• Låta darrig på rösten  

 

Känslor som ofta kan uppstå i kroppen är:  

 

• Maktlöshet 

• Rädsla 

• Nakenhet, utsatthet 

• Ångest  

• Övergivenhet 

• Okoncentration 

• Panik 

• Handlingsförlamning 

 

Den som lider av rampfeber är oftast väldigt medveten om det och har säkerligen 

testat många olika metoder för att motverka sitt problem. Det är inte alltid metoderna 

hjälper och detta gör att det lätt kan uppstå en stor frustration hos personen när den 
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känner att den aldrig kan bli av med sin scenskräck och istället kan problemen 

eskalera. Rampfeber kan leda till psykosomatiska problem, så som till exempel 

migrän, magproblem eller värk i olika kroppsdelar. Kroppen påverkas och blir 

stressad vilket då leder till ett försämrat immunförsvar.. 

 

När man lider av scenskräck ifrågasätter man sin egen förmåga, man bryr sig om vad 

andra ska tycka före, under och efter själva framträdandet. Människan är bra på att 

anpassa sig i olika situationer och sätter ofta på sig sociala masker beroende på vilka 

situationer man befinner sig i. När man lider av rampfeber är ofta den sociala masken 

ett skydd som man gömmer sig bakom för att känna sig tryggare vid till exempel ett 

uppspel på en konsert. Den största skräcken är att tappa denna mask inför folk vid ett 

uppträdande vilket är en vanlig rädsla för dem som lider av scenskräck. (Davidsson, 

2009)  

 

Känslor  
En känsla är personlig och ingen kan bestämma hur just du känner. Det är endast 

personen i sig som har en uppfattning om hur den känner i olika tillstånd och 

situationer. En känsla utmynnar i inre och yttre reaktioner. Med de yttre reaktionerna 

menas sådant som går att uppfatta med de olika sinnena, så som till exempel minspel 

medan de inre reaktionerna är sådant som påverkas inom dig, så som förändrad puls 

eller andning. (Davidsson, 2009)  

 

Kroppens reaktion av rampfeber 
Beroende på hur mycket rampfeber man lider av så får man också olika grader av 

symptom. Ett tydligt symtom är tröttheten i kroppen. Om kroppen har utsatts för en 

stor händelse med mycket rampfeber så kan kroppen vara trött i flera dagar efteråt 

vilket kan vara mycket påfrestande. Om den inre tryggheten har rubbats och man har 

med sig mycket negativa känslor från tidigare framträdanden där man fått rampfeber 

är det mycket tärande på kroppen. Det är svårt att få tillbaka energin och kroppen får 

sällan vila vilket skapar stor frustration och kan framkalla ångest.  

Alla människor reagerar olika men det är vanligt förekommande att man smyger med 

sina problem. En del flyr, andra använder sig av tabletter, alkohol eller andra droger 

för att dämpa denna oro eller ångest. (Davidsson, 2009) 



	   	   9	   	   	   	  

 

 

 

Känslighet hos musiker  
Kjell Fagéus beskriver i sin bok Musikaliskt flöde (Fagéus, 2012) att musiker ofta ses 

som sårbara, sköra och känsliga individer. Detta är ofta positiva sidor som också gör 

att de kan skapa personlig, levande och känslofylld musik. När man studerar musik är 

man i ett sårbart och känsligt skede i livet. Man omger sig av andra duktiga musiker 

som i många situationer också ses som konkurrenter, man har lätt för att suga åt sig 

kritik och värdera vad andra tycker och ofta ser man upp till sina lärare som har en 

stor påverkan på en. Den sårbara och känsliga sidan som ofta finns behöver en 

trygghet för att kunna utvecklas till något positivt inom musikaliteten. Som lärare har 

man därför ett stort ansvar och det krävs mycket eftertänksamhet innan man uttrycker 

sig till sin elev. (Fagéus, 2012)  

 

Olika spelsituationer  
I boken Musikaliskt flöde (Fagéus, 2012) beskriver Fagéus hur det finns tre olika 

situationer som en musikstudent spelar i:  

1. I övningsrummet 

2. På master class (gemensam lektion)  

3. På konsert  

 

I övningsrummet kan vi själva välja hur vi ska spela. Ofta kanske man väljer att spela 

en passage om och om igen, man tar ner tempot och analyserar olika former hur man 

vill skapa musik. Man tänker ut ett sätt hur man vill öva för att effektivt komma 

framåt men det är få inslag av moment som skapar negativa känslor eller reaktioner. 

Däremot är master class lektioner ofta en situation som många kan uppleva som svår. 

Där förväntas man spela bra med en musikalisk känsla samtidigt som man också får ta 

emot kritik från mästaren och andra studenter. Mästaren befinner sig oftast inte på 

samma ställe i rummet som övriga studenter och därmed skapas en speciell dynamik i 

gruppen med känsla av konkurrens och att bli jämförd.  

Den sista delen som är en konsertsituation skapar en annan känsla i rummet. Där 

väljer studenten själv hur den förbereder sig och kan ta den tid den vill innan den ska 
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börja framföra. Ingen kan avbryta eller kommentera utan där äger studenten rummet 

och tiden. Nervositet och oro börjar ändå oftast byggas upp i detta skede då man står 

inför ett framförande där man vet att man som musiker kommer att bli bedömd. 

(Fagéus, 2012)  

 

Pedagogens ansvar  

En traditionell master class lektion, även kallat för gemensam lektion kan ofta vara en 

problematisk situation för många beskriver Fagéus i boken Musikaliskt flöde (Fagéus, 

2012). Det uppstår lätt en hierarki där mästaren har en betydande roll och ansvar 

vilket kan det leda till negativa konsekvenser om inte ansvaret hanteras på rätt sätt. I 

synnerhet kan det bli problem om en känd person ska undervisa studenter, den har 

oftast en oerhörd auktoritet och många ser upp till personen men pedagogiken kan 

ytterst bristfällig. Det är inte ovanligt med kommentarer som kan uppfattas kränkande 

och nedvärderande vilket kan vara förödande för en student med negativ påverkan på 

personens fortsatta utveckling. Att undervisa i masterclass form är en svår situation 

och kräver stor eftertänksamhet, även den största mastern kan göra stora misstag här. 

(Fagéus, 2012)  

 

Prestationer och självförtroende  
I boken VarDags prestation- idrottspsykologi för vardagslivet (Plate, 2013) skriver 

Plate om att alla människor kan prestera. Alla kanske inte vill men alla har i alla fall 

förmågan om de har rätt förutsättningar.. Att prestera är väldigt individuellt och 

begränsningarna ser olika ut för varje individ. Det kan därför vara lämpligt att ställa 

sig följande frågor; Vad styr just din syn på vad som är möjligt att prestera? Är detta 

fakta? Hur påverkas du av vad andra säger åt dig att du klarar av? Vad har du lärt dig? 

Är det dina valda sanningar?  

En slutsats man ofta kommer fram till utifrån detta är att det är du själv som begränsar 

dig för att prestera på topp..  

 

Mentala tankespärrar  

Ibland tror människan att ens tankar och verklighet är identiska, hjärnan har svårt att 

skilja på vad som är verklighet och vad som bara är en tanke. Det är lätt att fastna i 

sina tankar och tro att allt man tänker är sanning, de destruktiva tankarna som styr gör 
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då att man inte handlar på ett realistiskt sätt. Att få bort jobbiga tankar och ältande är 

någonting som alla människor mer eller mindre brottas med genom livet. Dock kan 

det bli ett problem när man skapar ett undvikande beteende för att slippa jobbiga 

känslor som uppstår när man faktiskt ska göra någonting som är viktigt för en, som 

till exempel att söka ett jobb och utsätta sig för en audition. Istället låter man  

undvikande styra en betydande och viktig situation. Detta skriver Plate om i sin bok 

VarDags prestation- idrottspsykologi för vardagslivet (Plate, 2013).   

 

Tankestopp 
När man känner att tankarna börjar rusa iväg och man får mycket negativa tankar så 

är metoden tankestopp bra att använda sig av. Detta innebär helt enkelt att man 

tvingar sig själv att sätta stopp för negativa influenser inom sig vilket ska ge utrymme 

för att lättare tänka klart, konstruktivt och ersätta det negativa med positiva tankar. 

Det viktiga att börja med är att lära sig vad som gör att dem negativa tankarna startar 

igång. Nästa steg som är viktigt att lära sig är att dem negativa tankarna hindrar dig 

från att prestera och från att må bra. Till en början när man vill ändra tankemönster får 

man byta ut de negativa tankarna till inövade positiva tankar, detta för att tvinga sig 

själv att ändra tankesätt, med tiden kan det komma mer naturligt. (Plate, 2013)  

  

Uppmärksamhet på ens tankar  
För att inte ens tankar ska ta överhand är det viktigt att man är uppmärksam på det 

som händer runt omkring en men även på vad som händer i sitt inre. Det är bra att 

skapa en förmåga till flexibel uppmärksamhet. Det är viktigt att få distans till sitt 

tänkande som hela tiden pågår, då kan det hjälpa att skapa pauser mellan sina 

förnimmelser, känslor och tankar. Detta gör att du hinner tänka efter en stund innan 

du dras med i dina egna tankar och agerar på ett sätt som är mindre bra för dig. Istället 

skapar du andrum och tid som gör att du sparar på energi som behövs till mer 

nödvändiga och viktiga saker för dig. Detta skriver Josephine Selander om i boken 

Yoga & ACT (Selander, 2015) 

Hon beskriver även att vi människor är bra på att måla upp bilder av hur vi är och 

vilka vi är. Vi kan ha svårt att se oss i ett sammanhang och i ett större perspektiv. 

Istället för att tänka att Jag är sammanhanget så kan man tänka att man är en del av 

sammanhanget. Om en violinist har en skada och upplever smärta i sin axel är det 
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viktigt att violinisten ser sig själv i ett större sammanhang och inte definierar sig själv 

med smärtan, utan att den kan konstatera att ”jag har ont i min axel idag men igår var 

smärtan annorlunda” det betyder att smärtan inte är allt mitt ”jag” utan detta är bara 

en liten del av mig just precis nu. (Selander, 2015) Utan att vara medveten om det så 

manipulerar man sig själv negativt genom att måla upp negativa bilder som man tror 

är verklighet skriver Fagéus om i boken Musikaliskt flöde (Fagéus, 2013).  

 

Fysisk aktivitet 
Enligt Plate är det vetenskapligt bevistat att fysisk aktivitet ökar människans 

välmående och ger en ökad energiomsättning. Det sägs att fysisk aktivitet är den bästa 

”mentala träningen”. Det är en prestationshöjande metod och minskar också stress 

och risk för depression och nedstämdhet. Att börja ändra små saker i sin vardag för att 

uppnå mer vardagsmotion gör stor skillnad. Att till exempel ta trapporna istället för 

hissen, gå av bussen en hållplats tidigare eller lägg om andra vardagliga rutiner. 

(Plate, 2013)  
	  

4.2	  Yoga	  och	  meditation	  
 

I boken Yoga & ACT (Selander, 2015) skriver Josephine Selander om att det finns 

många olika teorier om vad yoga faktiskt är för någonting. Från början var yogan 

främst ett filosofiskt förhållningssätt som även innehöll vissa praktiska delar, så som 

andningsövningar och meditationstekniker. Yogan har sitt ursprung ifrån 

Vedaskrifterna som man tror påbörjades cirka 1500 år före Kristus. Yoga betyder 

olika saker för olika individer, beroende på vem man frågar så får man också olika 

svar. Däremot kan man på ett övergripande sätt beskriva att yogan handlar om olika 

självhjälpstekniker för att leva ett fulländat liv. Det finns olika inriktningar så som till 

exempel fysiska positioner, mantrasång, andningsövningar eller meditationstekniker.  

Idag ser man ofta yogan utifrån att man gör olika yogapositioner, den typen av yoga 

börjande man med under 1200- talet och nådde västvärlden först i slutet av 1800 -

talet. 

Selander skriver också att det finns många olika yogaformer men den gemensamma 

teorin för dem är hur människor kan hitta egen inre kraft. Det behövs ingen annan 
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stark kraft eller tro för att kunna göra det utan varje individ kan finna sitt egen inre 

kärna.  

Nedan beskrivs sex olika yogastilar, vilka positiva fördelar de har och lite hur varje 

yogastil går till och är uppbyggd.  

 

Yinyoga 

Yinyoga är en stillsam och återhämtande yogastil. Här stillar man kropp och sinne 

och stannar lite längre i positionerna, ungefär 3-5 minuter. Fokus i denna yogaform är 

att man hela tiden använder sin medvetenhet och har närvaro. Det är en mjukare 

stretch för kroppen och fokusområdet är mest kring höfterna där det finns mycket 

bindväv och oftast mycket spänningar, såväl fysiska som mentala. Inom Yinyoga 

använder man sig ofta av vissa redskap så som bolster, klossar och filtar. Med hjälp 

av de olika redskapen kan man individanpassa så att det känns rätt för var och en. Det 

är viktigt att man inte maxar sin fysiska förmåga i denna yogaform utan att man 

istället ser till att man orkar stanna kvar i positionen under en längre stund. Det är 

viktigt att man aldrig upplever någon smärta i en position utan i så fall backar tillbaka 

och går in i en vilande position för återhämtning. Yinyoga är en yogaform som passar 

alla, den är lätt att ta till sig och enkel att utföra. Den minskar stress och oro, är 

avslappnande och ökar rörligheten. (https://yogobe.com/se/yoga/stilar/yin 2019-02-

14) 

 

Hathayoga   

Detta är kanske en av de yogaformerna som de flesta är mest bekanta med. Det är en 

lite mer rörlig och fysisk yogaform där stort fokus fortfarande ligger på de mentala 

delarna. Här är det viktigt att hitta en balans mellan de filosofiska och fysiska delarna 

av yogan. I hathayogan stannar man inte lika länge i positionerna utan där finns ett 

mer flöde. Balans är något som ofta utövas inom denna yogaform. De positiva 

effekterna av Hathayoga är att man stärker kroppen, får mindre spänningar och bättre 

koncentration och fokus. (https://yogobe.com/se/yoga/stilar/hatha 2019-02-14) 

 

Vinyasayoga  

Denna yogaform är en flödande form av yoga som kan se väldigt olika ut beroende på 

vem som leder klassen. Här kan det vara väldigt varierad intensitet, i vissa fall är det 

mest fokus på de meditativa delarna och i andra fall mer på de mer avancerade fysiska 
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positionerna. Ibland finns det olika samlingsnamn som gå under Vinyasayoga, så som 

till exempel poweryoga som ofta brukar erbjudas på olika gym. För en nybörjare kan 

denna yogaform ibland kännas svår att hänga med på i början, det viktiga är att ge den 

tid och testa sig fram i olika klasser för att hitta en form som passar. Vinyasayoga är 

en bra träningsform som ofta är pulshöjande. Blodcirkulationen ökar och det är en bra 

träning för det mentala fokuset. (https://yogobe.com/se/yoga/stilar/vinyasa 2019-02-

14) 

 

Medicinsk yoga  

Detta är en terapeutisk form av yoga, den används som ett sätt för viss rehabilitering 

och har gett positiva effekter för flera sjukdomstillstånd så som till exempel 

ryggproblem, hjärtproblem, sömnproblem, stressproblem och andra smärtsamma 

diagnoser. Inom medicinsk yoga ligger stort fokus på andningen och 

koncentrationsförmågan. Genom att andas rätt hjälper man kroppen att slappna av. 

Medicinsk yoga hämtar grunder ifrån kundaliniyogan och är en mycket mjuk 

yogaform men fortfarande väldigt kraftfull. Denna yogaform riktar sig inte bara till 

dem som har något fysiskt eller mentalt problem utan passar även dem som vill finna 

balans och återhämtning i livet. (https://studiokarma.se/klasser/medicinsk-yoga/ 2019-

02-14) 

 

Ashtangayoga  

Inom Ashtangayogan följer man en viss ordning av positioner när man utför yogan.  

Det är viktigt att rörelserna synkar med andningen för att få bästa effekt. Detta är en 

mer fysiskt krävande yogaform och som nybörjare kan denna yogaform kännas lite 

komplicerad. Den riktar sig främst till dem som har erfarenhet av yoga sedan tidigare. 

Om man utövar Ashtangayoga rensar det bort slaggprodukter i kroppen, syrehalten i 

bloden ökar och man får en starkare och mer rörlig kropp. 

(https://yogobe.com/se/yoga/stilar/ashtanga 2019-02-14) 

 

Bikramyoga  

Denna yogaform är en variant av Hathayoga. Det ska vara cirka 40 grader och hög 

luftfuktighet i rummet vilket gör att kroppen kommer djupare in i stretchpositionerna. 

Värmen hjälper också till att rensa ur slaggprodukter ur kroppen, skydda musklerna 

från sträckningar och att rensa cirkulationssystemet genom att förtunna blodet. 
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Bikramyoga innebär att man gör en serie med 26 stycken olika ställningar som man 

varvar med två andningsövningar. 

(http://bikramyogagoteborg.com/sv/bikramyoga/what-is-it/ 2019-02-14) 

 

  

Mindfullness  
I boken Yoga & ACT (Selander, 2015) beskriver Selander att medveten närvaro 

innebär att man är närvarande i nuet, att man inte tänker i dåtid eller framtid utan att 

man befinner sig och är uppmärksam på det som händer här och nu. Det är viktigt att 

man inte börjar analysera och komma in i tänkande och ältande utav tankar. Du 

upplever det som händer just nu och går inte in i några tankekaruseller och börjar 

lägga värderingar i hur du känner dig just nu. Du lägger bara märke till hur du känner 

men analyserar inte varför du känner på ett visst sätt. Du kan se dina känslor och 

förnimmelser som gäster, de hälsar bara på en stund men du börjar inte bråka, 

förtränga eller lägga några värderingar kring dem. Du accepterar helt enkel bara att 

dem finns där.   

 

Det finns fyra steg för medveten närvaro:  

1. Vidkännande  

2. Acceptans  

3. Utforskande 

4. Icke- identifikation  

 

Om man är ny och vill lära sig utöva mindfullness och att jobba med sin närvaro är 

det viktigt att göra det regelbundet. Gärna vid specifika tidpunkter då man vet att man 

oftast gör samma sak varje dag, till exempel äter frukost eller borstar tänderna. I 

början är det viktigt att man gör det på något ställe där man inte blir störd av någon 

annan, då är det även enklare att komma in i det snabbare. Syftet med mindfullness är 

att hela tiden öva sig på att vara i nuet, så om det är tillfällen då du inte känner dig 

helt avslappnad eller att tankarna far är det helt i sin ordning, det viktiga är bara att 

komma tillbaka till nuet igen. 

I början är det lätt att känna sig rastlös och att det är svårt att hitta ett lugn, det kan 

kännas som att man bara sitter och stirrar ut i luften. Men om man utövar 
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mindfullness kontinuerligt under en längre tid hittar man oftast en metod för hur man 

ska gå tillväga. (Selander, 2015) 

 

I boken Mindfulnessbaserad självhjälp- en övningsbok vid depression, oro och ångest 

(Teasdale, Williams, Segal, 2015) kan man läsa vidare kring mindfullness. Några 

positiva saker som sker vid mindfullness är att vi kommer nära våra direkta 

upplevelser istället för att se livet genom tankar som sker i huvudet. Vi stannar upp i 

livet och ser det som sker runt omkring oss istället för att gå på autopilot och där vi 

försvinner i mentala tidsresor. Tankarna tar över det mentala görandet när vi går på 

autopilot och vi är inte längre medvetna eller vet inte längre vad vi har valt att ha för 

avsiktliga tankar, allting jobbar helt enkelt på av sig självt. Det är en risk att leva på 

autopilot och i många fall kan det leda till ett överdrivet mentalt görande som ofta är 

utlösande faktorer till ångest, stress, oro och depression.  

Istället för att köra slut på oss själva så ger mindfullness kraft till att ta hand om oss 

själva. Forskning från hela världen visar på att livskvaliteten förbättras med dagligt 

utövande av mindfullness. Dock kan inte mindfullness råda bot på alla problem och 

all stress man bär på men den kan hjälpa till att hitta ett enklare sätt att förhålla sig till 

sin vardag och sina problem för att hitta en bättre balans.  
 

3 – minuters andrum 
Det här är en metod inom meditationen som endast pågår i tre minuter som man kan 

läsa om i boken Mindfullness baserad självhjälp- en övningsbok vid depression, oro 

och ångest (Teasdale, Williams, Segal, 2015). Den är uppdelad i tre olika steg.  

 

Steg 1- medvetenhet  

Här ska du försöka bli medveten om dina känslor och vad du känner just precis nu. 

Vad har du för upplevelser just i stunden och vilka känslor uppstår? Känner du dig 

glad, ledsen sårbar? Försök att möta dina känslor och slå inte bort dina tankar eller 

impulser. Känn också efter i kroppen vilka förnimmelser du känner, har du smärta 

någonstans? Känner du dig stel? Gå igenom kroppen och se om du upptäcker några 

kroppsliga förnimmelser, gå även dessa tillmötes.  
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Steg 2- Samla ihop uppmärksamheten  

I det här steget är det nu dags att fokusera på andningen. Känn efter i kroppen hur det 

känns när du andas, följ med andetaget när du andas in och sedan andas ut. För att 

göra det mer tydligt kan du lägga en hand på magen och följa med rörelserna under 

andetagen. Det är lätt att tankarna faller tillbaka till steg 1 igen, men försök då att 

släppa iväg dem och återgå till andningen.  

 

Steg 3- Vidga uppmärksamheten 

Nu ska du vidga uppmärksamheten till hela kroppen. Känn efter hur din 

kroppsposition är, hur du andas och hur din kropp är som helhet. Om du upplever 

något fysiskt obehag, försök då rikta uppmärksamheten dit och andas med obehaget. 

Försök hitta ett lugn och ett medvetande i nuet och ta med dig den känslan.  
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5. Metod  
 

5.1	  Metodiskt	  tillvägagångssätt	  

 

Jag har valt intervju som metod för att få en verklighetsuppfattning kring hur 

professionella musiker upplever scenskräck, negativa tankar och fysisk aktivitet.  Jag 

vill se om andra musiker upplever ifall scenskräck och negativa tankar påverkar deras 

musikaliska prestation negativt. Jag vill också ta reda på om dessa personer upplever 

om fysisk aktivitet så som yoga är en hjälp för att hitta fokus inför prestation. Den 

andra metoden jag har använt mig av är självinlärning av meditation och yoga. Efter 

att under en kortare tidsperiod ha testat på några olika meditationsformer valde jag 

sedan att avgränsa mig till en meditationsform då jag upptäckte att det tar lång tid och 

är svårt att se effekten av respektive meditationsform om man beprövar flera 

samtidigt. Därför har jag valt att anamma en meditationsform, varför jag valde 3 

minuters andrum. Jag har också valt att testa på flera olika yogastilar för att se vilken 

jag tycker har passat mig bäst för att hitta inre fokus vid prestation. Jag valde att 

bepröva sex olika yogastilar. Processen att bepröva meditation och yoga påbörjades i 

början av hösten 2018. 	  
 

	  

 

5.2	  Intervjuer	   

Under hösten kom jag i kontakt med en musiker som arbetar i en symfoniorkester och 

som även är utbildad yogainstruktör. Denna person har under några års tid haft 

yogaklasser med sina orkesterkollegor varför jag bestämde mig för att intervjua henne 

för att få mer substans i arbetet. För att bredda detta ytterligare valde jag att intervjua 

ytterligare två personer som arbetar i andra roller inom musiken.	  	  

 

De personer jag har intervjuat är tre kvinnor i olika åldrar. Person nr 1 är sedan två år 

tillbaka utexaminerad musiklärare och undervisar i trumpet på kulturskola och spelar 

själv trumpet i en del olika sammanhang. Person nr 2 spelar fiol och arbetar som 

heltidsmusiker i en professionell symfoniorkester i södra Sverige och person nr 3 är 
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före detta kyrkomusiker som numera frilansar som musiker.  

 

Frågor:  

1.  Lider du av scenskräck/rampfeber?  

Alla tre har mer eller mindre problem med scenskräck och rampfeber. Mycket är 

beroende på situation och hur måendet är för stunden. Person nummer 1 berättar att 

efter hon blev klar med sina studier så har det blivit bättre. Under hennes studietid 

upplevde hon större scenskräck än vad hon gjort den senaste tiden. Som student var 

det lättare att jämföra sig med sina studiekamrater och där var det också lättare att 

hela tiden jämföra sig med andra. Inom brassektionen som ofta är mansdominerande 

kunde hon ofta uppleva en machokultur som ofta kunde eskalera och skapa oro.  

Person nummer 3 som numera frilansar kan uppleva scenskräck på ett annat sätt nu än 

innan då hon arbetade som kyrkomusiker på heltid. Då var hon hela tiden van att stå 

inför publik och musicera och idag kan det gå längre tid mellan gångerna vilket ibland 

skapar scenskräck.   

Person nummer 2 som arbetar heltid i orkester lider inte vanligtvis av scenskräck då 

hon sitter i orkester med andra. Där känner hon sig trygg och bekväm. Visst kan det 

vara gånger då de spelar svåra saker och det krävs mer fokus och en våg av nervositet 

sköljer över mig berättar hon.  

 

2. Vilka symptom får du vid scenskräck/rampfeber?  

Det som alla kan uppleva är en oroskänsla. Person nummer 1 berättar hur hon ibland 

kan känna sig skakig i olika kroppsdelar, ibland känns det som att benen ska vika sig. 

Oroskänslorna som uppstår kan ofta börja lång tid innan ett viktigt eller stort 

framträdande. Hon berättar att hon kan bli ångestfylld flera dagar och ibland veckor 

inför en stor prestation. Ofta känns det bra efteråt igen, och det är väl därför jag 

fortfarande tycker att det är värt och roligt att utsätta mig för det, även om det kan 

kännas ångestfyllt innan själva framträdandet, berättar hon. 

Handsvett är någonting som både Person nummer 1 och person nummer 3 berättar 

om, ingen av dem lider av det i normala tillstånd men när de ska prestera och upplever 

nervositet eller scenskräck uppstår det nästan direkt. De berättar att ibland räcker det 

att bara tänka tanken på att stå inför publik så kommer handsvetten smygandes inpå.  

Person nummer 3 kan också uppleva att hon blir yr när hon blir nervös. 

Ingen av dem har haft så stora problem med scenskräck så att de har behövt söka 
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hjälp eller ta medicin. När vi pratar om det vet de dock många som tar medicin eller 

har gjort det. Person nummer 1 berättar till och med att hon vet studenter, som ibland 

har använt sig av små mängder alkohol innan konsert för att lugna sig själva.  

 

3.  Drabbas du av negativa tankar?  
Person nummer 3 som inte längre jobbar som kyrkomusiker berättar att hon ibland 

drabbas av negativa mentala tankar. Ibland känner hon att hon har lämnat en trygghet, 

då hon hade ett fast jobb och där hon visste vad hon skulle göra varje dag. Att frilansa 

och spela på ett annat sätt kan ibland skapa tankar så som: – Är jag fortfarande bra på 

att spela? Tänk om jag inte håller samma nivå, som när jag spelade varje dag och var 

aktiv jämt?  

Person nummer 2 drabbas inte så ofta av negativa mentala tankar i sin vardag. Hon 

har arbetat i cirka 30 år som professionell musiker i orkester och där känner hon sig 

trygg. De negativa mentala tankarna kan dock dyka upp om hon ska framträda solo 

och då hon kanske inte är förberedd. Hon berättar att obehag som nervositet och 

prestationsångest kommer och går i perioder på grund av olika anledningar. Det kan 

också komma när hon är utanför sig själv och har fokus på vad andra tycker och 

tänker, när hon inte vågar möta publiken.  

Person nummer 1 upplever också oftare att hon tänker negativa tankar om hon ska 

framträda solo eller har viktiga passager i orkesterspel.  

 

4. Utför du någon fysisk aktivitet?  

Person nummer 1 berättar hur hon är en periodare. Ibland tränar hon fyra dagar i 

veckan där hon går på olika pass på Friskis och Svettis, sedan kan det gå ett halvår då 

hon inte tränar alls. Hon märker alltid en stor skillnad på när hon tränar att hon ofta är 

piggare och orkar mer. Hon önskar att hon kunde träna mer kontinuerligt och hon 

berättar att hon vill bli bättre på det när hon känner vilka positiva effekter det ger.  

Person nummer 3 försöker 5-6 gånger i veckan få till en rask promenad. Sedan gör 

hon även en del styrketräning, detta tycker hon inte är jätteroligt men hon märker en 

positiv skillnad då hon innan träningen hade problem med både rygg och axlar. 

Promenaden gör att hon får upp pulsen lite och får igång flåset. När hon slarvar med 

sina promenader, så märker hon stor skillnad att hon är mycket tröttare. Hon är också 

övertygad om att den friska luften har en stor del av det också. På senare år har hon 

också utfört en del yoga. Dels gör hon pass hemma med hjälp av olika Youtube filmer 
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med bra instruktörer, men ibland går hon även på yogaklasser i den mån hon har tid. 

På yogaklasserna upplever hon att det är enklare att gå in helt i yogan då ingenting 

annat kan störa henne.  

 

Person nummer 2 utför mycket yoga, hon är själv också utbildad yogainstruktör och 

yogan har en stor positiv påverkan på henne.  Yogan gör att hon med tillförsikt kan se 

och känna att det är möjligt att arbeta som yrkesmusiker ett helt arbetsliv. Hon har 

arbetat som musiker i 30 år och har inte ont, det tillskriver hon yogan. Det som yogan 

har hjälpt henne med är fokus och andning när det gäller den mentala biten. Hon 

berättar också hur hon tycker att kroppsmedvetenheten tack vare yogan hjälper henne 

mentalt.  

Då hon är yogainstruktör berättar hon också hur hon under ett och ett halvt år har lett 

en yogaklass med musiker från symfoniorkestern där hon jobbar. Hon berättar att det 

har blivit väldigt omtyckt och att de i början var ganska få, vilket sedan har ökat på 

successivt. Hon berättar att många av de andra musikerna upplever yogan som väldigt 

positiv i kombination med annan fysisk aktivitet. De positiva effekterna hon fått 

berättat för sig är dels att den fysiska arbetsbelastningen och kroppsmedvetenheten 

har förbättrats. Många upplever att de har öppnat upp låsningar och får en bättre 

klang. Då stort fokus i yogan är på andningen har det också varit en stor hjälp som de 

överfört i deras yrke när de spelar. Många upplever också, en bättre mentalt mående 

och att de har lättare att hitta fokus i både spelet men också andra delar.  

 

5. Möter du till vardags andra musiker som upplever stress och press inom sitt yrke?  

Alla tre upplever att dem omger sig av andra musiker som upplever stress och press, 

de konstaterar att det är väldigt vanligt inom deras bransch. Person nummer 1 

upplevde under studietiden att många i hennes omgivning var stressade. Många var 

stressade för sin framtid och hur det skulle gå för dem efter studierna. Hon berättar att 

många studenter upplevde att det var en hög stressfaktor pga. det är ont om jobb och 

att det är hård konkurrens. Hon berättar hur flera i hennes omgivning kunde känna att 

de slösat bort sin tid på att utbilda sig till något, där det sedan är väldigt svårt att få 

jobb och detta skapade en stark press för många. Hon själv har alltid tyckt det är roligt 

att undervisa, vilket har gjort att hon har sett andra jobbmöjligheter och inte bara 

orkesterjobb som den enda möjligheten.  
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Person nummer 3 som numera frilansar tycker inte att hon möter andra musiker som 

lider av stress och press särskilt ofta.  

 

Person nummer 2 som arbetar i symfoniorkester kan dock märka av det tydligt. 

Hennes erfarenhet är att det yttrar sig väldigt individuellt, hon har varit med om det 

mesta. De symptom hon ofta kan se är tysthet, aggression, fysiska besvär eller att 

trycka ner andra. 

 

5.3	  Meditation	  och	  yoga	  	  
	  
Redan för ett och ett halvt år sedan bestämde jag mig för att mitt examensarbete 

skulle handla om att ta reda på olika metoder för att motverka rampfeber och 

nervositet.  Jag hade fått många rekommendationer att börja yoga och bestämde mig 

då för att jag ville testa och att ge yogan en chans. Innan hade jag provat på yoga lite 

då och då, jag hade ofta ganska svårt att fokusera och se vitsen med det. Ibland kunde 

jag uppleva det som lite flummigt. Vändningen kom egentligen sommaren 2018 då 

jag var på en yogakurs med en väldigt renommerad yogainstruktör. Det var en 

tredagars kurs som var otroligt inspirerande med bra yogaklasser, bra föreläsningar 

och meditationsövningar. Jag bestämde mig efter den kursen att jag ville se yogan 

med nya ögon och utöva det mer kontinuerligt. Jag började med att testa på flera olika 

yogaklasser för att ta reda på vilken yogaform som passade mig bäst. Jag valde att 

bepröva sex stycken olika yogaformer. För att inte förväxla de olika yogaformerna 

valde jag att utföra varje yogaform två veckor i streck innan jag testade nästa. Hela 

processen tog 12 veckor. Efter dessa veckor gjorde jag en utvärdering och kom fram 

till vilka jag tyckte var bra och mindre bra. De två yogaformer jag tyckte bäst om 

valde jag sedan att fördjupa mig ytterligare i. I fördjupningen av dessa yogastilar 

valde jag i några veckors tid att utföra dem var och en för sig, efter det kombinerade 

jag dem med varandra samtidigt för att sedan kunna dra slutsatser i vad som gav störst 

positiv påverkan för mig. 

	  

Jag kom ganska snart fram till att Bikramyoga inte passade mig så bra. Den höga 

luftfuktigheten och den 40 gradiga värmen upplevde jag som jobbig och jag blev 

väldigt lätt yr i huvudet. De yogaformer som jag fastnat för mest var Hathayoga och 

Yinyoga. Dessa tycker jag kompletterar varandra väldigt bra då Hathayoga är lite mer 
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fysiskt ansträngande med  ett positivt energiflöde medan Yinyoga är en lugnare form 

där man stannar lite längre i varje position och där det mer tid för återhämtning. 	  	  

Yogan har jag försökt att kombinera med motion. Den motionsform som passar mig 

bäst är raska promenader. Även om det inte blir en långpromenad varje dag så 

försöker jag alltid få till 30 minuter om dagen. 	  	  	  	  	  	  	  

	  

I boken Mindfullness baserad självhjälp- en övningsbok vid depression, oro och 

ångest (Teasdale, Williams, Segal, 2015) beskriver de olika sätt att meditera på. Där 

finns det olika program som går att följa där man hela tiden blir guidad genom 

övningarna. Jag har testat lite olika av dessa meditationsövningar och kommit fram 

till att de meditationsprogrammen som pågår under en längre tid har varit väldigt svårt 

att vara fokuserad på. Jag har lätt svävat iväg i tankarna och tappat koncentrationen. 

Däremot var övningen 3 minuters andrum enklare att anamma och därför valde jag att 

fördjupa mig i den meditationsformen.. 	  

Till en början valde jag att utföra meditationen 3 minuters andrum en gång i veckan 

under två veckors tid. Med samma intervall ökade jag sedan upp tills jag gjorde 

meditationen varje dag. Sedan ökade jag på successivt tills jag utförde den flera 

gånger om dagen. Mitt slutmål med övningen var att göra övningen tre gånger om 

dagen. En gång på morgonen efter att jag ätit frukost, en gång mitt på dagen och sista 

gången cirka en timme innan jag gick och la mig på kvällen.	  
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6. Slutsats  
 
Som musiker lever man ett stressfullt liv och man ska hela tiden kunna prestera på 

topp. Oavsett vem man är som person har jag lärt mig att alla kan drabbas av olika 

faktorer som påverkar en negativt. Att drabbas av rampfeber är en ständig påfrestning 

för kroppen som kan leda till allvarliga problem. Jag har därför kommit fram till att 

det är viktigt att ta det på allvar och försöka göra någonting åt det. I vissa fall kan det 

till och med leda till utmattning och ångest vilket kan ge stora konsekvenser för att 

kunna utföra sitt yrke som musiker. De negativa tankarna är ett stort hinder för mig 

och skapar problem när jag ska framträda. Under den period som jag författat denna 

uppsats har jag testat olika metoder och kommit fram till vad som fungerar för mig för 

att minska press, nervositet och rampfeber. Nedan presenteras resultatet av denna   

 

 

6.1	  Meditation	  och	  yoga  

Då yoga inte bara innefattar en fysisk aktivitet utan även en stor mental del känner jag 

att den hjälpt mig otroligt mycket. Dels att hela tiden försöka vara i nuet och släppa 

alla tankar men också så har det hjälpt mig att stärka upp min kropp. Sedan jag i 

början av hösten 2018 började med yoga mer kontinuerligt har jag fått en helt annan 

rörlighet i min kropp. Jag känner mig inte alls lika stel längre och kroppen orkar på ett 

helt annat sätt. Jag minns att jag i början kunde känna att det var mycket frustrerande 

när jag inte kände någon större skillnad i min kropp. Men med tiden har jag verkligen 

fått ett kvitto på att det har blivit en förändring. En väldigt positiv sak är att jag sällan 

får ont i nacke/axelpartiet när jag spelar viola längre, förr hände det ganska ofta att jag 

var tvungen att avbryta övningen för att det strålade ut en smärta i axeln. Efter att ha 

beprövat många olika yogaformer under en längre tid har jag kommit fram till att 

Hathayoga och Yinyoga i kombination med varandra är de som passar mig bäst. Jag 

tycker de kompletterar varandra bra då Hathayoga är en mer fysisk yogaform och 

Yinyoga är mer stillsamt där man stannar i positionerna en längre stund.    

 

Efter att ha läst mycket om meditation har jag insett att det kan ta tid innan man hittar 

en form som fungerar och att det i början är lätt att sväva iväg i tankarna. Jag valde att 

fokusera på en meditationsform, vilken är 3 minuters andrum. När jag väl kom in i 
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rutinerna och kunde utföra dessa fullt ut 3 gånger om dagen så upplevde jag att det 

var till stor hjälp de dagar som jag har känt mycket oroskänslor eller stress. Efter jag 

har gjort meditationsövningen så känner jag mig mer samlad och har ny energi. Ibland 

är det självklart svårt att få till alla tillfällen på en dag, men eftersom övningen tar så 

kort tid så finns det inga egentliga hinder bara man bestämmer sig för att anamma 

självhjälpen. Mindfullness har även hjälpt mig att komma ur autopiloten. 3 minuters 

andrum har jag också testat att göra samma dag som jag ska ha konsert. Jag har testat 

att göra meditationsövningen någon/eller ett par timmar innan konserten, men också 

precis innan jag ska gå på scenen. Jag har kommit fram till att göra det precis innan 

jag går på scenen har gett mer resultat. Då samlar jag mig och får energi precis innan 

jag ska framträda. När jag gjort det någon eller några timmar innan har jag lätt hunnit 

komma in i mer nervositetstänk och stress.  

 

6.2	  Resultat	  från	  intervjuer	  	  

Även om alla tre intervjupersonerna är i olika åldrar och har olika yrken och 

musicerar på olika sätt så fanns det många likheter. Alla tre upplever mer eller mindre 

nervositet när de spelar och ska framträda. Sammanhangen och situationerna kan 

dock se lite olika ut. Person 2 beskriver hur hon blir mer nervös vid 

soloframträdanden än när hon spelar i orkester. Där känner jag igen mig själv, jag har 

lätt att relatera till hennes känslor som hon beskriver för mig under intervjun. Alla tre 

upplever också att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på kroppen. Som jag 

skriver om i uppsatsen så är detta även vetenskapligt bevisat. Dels blir kroppen stark 

av det men det är också bra för de mentala.   

Att man som musiker drabbas av negativa mentala tankar är inte ovanligt och det har 

även de tre personer jag intervjuat också gjort. Det kommer och går i perioder för dem 

flesta. Mycket handlar om att man tvivlar på sig själv och sin förmåga, mycket fokus 

ligger också på vad andra ska tycka. Under ett framträdande är fokus på det istället för 

att vara i nuet och i musiken. 

Person nummer 2 som är yogainstruktör berättar för mig hur yogan har hjälpt henne 

och många andra i hennes orkester att prestera bättre både på grund av de fysiska 

effekterna såväl som hjälp med de mentala hindren. Detta tycker jag är mycket 

intressant för att jag själv upplevt liknande positiva effekter både fysiskt och mentalt.  
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6.3	  Min	  examenskonsert	  
	  

Den 19 maj 2019 hade jag min examenskonsert i Nathan Milsteinsalen på Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm.   

Min strategi inför konserten var att de fyra sista veckorna innan konserten minska ner 

en aning på mina övningspass på mitt instrument. Istället för att öva cirka fyra timmar 

om dagen minskade jag ner till i genomsnitt två till tre timmar per dag. Jag valde att 

fokusera på klang och musikalitet på mitt instrument och koncentrerade mig mindre 

på de tekniska delarna som jag tidigare under året har ägnat väldigt mycket tid på. Då 

jag frigjorde mer tid från övningen de sista veckorna kunde jag därför välja att 

förbereda mig på annat sätt inför konserten. Under de fyra sista veckorna innan 

konserten valde jag att strukturera upp och schemalägga pass med meditation och 

yoga. Då jag hade kommit fram till att kortare meditationer var det som passade mig 

bäst valde jag att fokusera på den meditationsformen. Jag valde att utföra Yinyoga 

och Hatahyoga då jag tycker att de två yogaformerna i kombination är de bästa för 

mig. Jag valde att ta meditations- och yogaövningarna på lika stort allvar som jag 

gjorde med min övning på instrumentet.   

Meditationsövningarna genomförde jag i genomsnitt 2-3 gånger varje dag hemma. 

Yoga gjorde jag i genomsnitt varannan dag fram till konsertdagen. Därtill gick jag 

även en rask promenad varje dag. Ibland kunde jag uppleva det som frustrerande att 

jag inte övade mer och tänkte att det skulle ha en negativ inverkan på konserten. Efter 

min examen känner jag att det var den bästa uppladdningen jag någonsin testat inför 

en konsert. 

 

Jag upplevde att konserten gick mycket bra. Jag kände mig lugn och sansad, men 

samtidigt väldigt fokuserad och laddad. Kvällen innan såg jag till att komma i säng 

tidigt, så att jag skulle vara ordentligt utvilad inför nästa dag. På konsertdagen började 

jag morgonen med att göra den korta meditationsövningen, 3 minuters andrum. Detta 

var ett väldigt bra sätt att börja dagen på. Under dagen kom ibland negativa tankar 

upp i huvudet, för att få bort dem använde jag mig av metoden tankestopp och 

försökte bromsa mina tankar och vända dem till något positivt. Detta gick bra och jag 

tror det beror på att jag tidigare har övat med den metoden. 

Nervositeten kom i alla fall smygandes i omgångar, dock kunde jag kontrollera den, 

genom att ta hjälp av andningen som jag lärt mig framförallt genom yogan. När det 
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var dags för själva konserten var jag väldigt pirrig, men samtidigt laddad. Jag hade 

valt att börja konserten med två små stycken av Edward Elgar. Dessa stycken ligger 

mig varmt om hjärtat och det kändes skönt att börja med de styckena jag kände mig 

trygg med. När jag klev in på scenen fick jag lite adrenalinpåslag och många tankar 

rusade runt i huvudet. Under de första minuterna av konserten var jag inte helt inne i 

musiken utan tankarna hade en tendens att lätt fladdra iväg och jag gjorde några få 

misstag. Tack vare meditationen och andningens hjälp att försöka vara i nuet kunde 

jag ganska snabbt komma tillbaka till musiken. Resten av konserten var jag hela tiden 

närvarande i musiken och jag kunde vara i nuet och skapa musik. Jag är väldigt glad 

och tacksam över detta och jag är övertygad om att meditation och yoga har varit till 

stor hjälp för att jag kunde vara fokuserad och att jag lyckades genomföra min 

examenskonsert med ett mycket gott resultat. 	  	  

	  

Konstnärlig påverkan	  	  	  
Tack vare kontinuitet av yoga har jag blivit mer avslappnad i min kropp vilket lett till 

att spänningar i axel och ryggpartier har släppt.  Detta har också resulterat i att jag har 

lyckats producera en större klang och en djupare ton på mitt instrument. Jag känner en 

stor skillnad i stråkarmen där jag nu får hjälp av den naturliga kroppsvikten att 

producera en bra ton jämfört med tidigare.  

Under tiden jag har beprövat metoden yoga så har jag samtidigt med jämna 

mellanrum videofilmat mig själv när jag spelar på mitt instrument, dels i 

övningsrummet men framförallt vid olika konserttillfällen där jag spelat solo. Jag har 

jämfört inspelningarna som gjordes hösten 2018 med inspelningar från våren 2019 

och där kan jag se en tydlig skillnad att jag ser mer avspänd ut vid de senare 

tillfällena. Detta upplever jag är mycket på grund av att jag utövat yoga kontinuerligt. 

Avspändheten har också lett till att svåra tekniska partier i musiken får ett bättre flöde. 

Jag upplever inte att jag behöver kämpa på samma sätt utan att avspändheten hjälpt 

mig tekniskt.  

Meditationen har även den varit till en stor hjälp för mitt utvecklande inom 

musikaliteten. Sedan jag börjat med meditationsformen 3 minuters andrum så har jag 

blivit mer närvarande i nuet och i musiken. Tankarna på annat har jag kunnat släppa 

och jag har upplevt att jag kan njuta och skapa musik i stunden. Självklart kan 
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tankarna fortfarande fara iväg men jag upplever att sedan jag började med meditation 

så har jag snabbare kunnat hitta tillbaka till musiken igen jämfört med tidigare.  

I detta arbete har jag också fått en större insikt och förståelse för rampfeber och 

nervositet kring andra musiker. Det har hjälpt mig att känna att man inte är ensam i 

situationen och att det också är okej att få känna dessa känslor som skapas vid 

nervositet. Det är vanligt förekommande och inget att skämmas över. Det har hjälpt 

mig att ställa mindre krav på mig själv.  
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7. Diskussion  
	  
Då jag tycker att stress nervositet och rampfeber har varit en begränsning för mig som 

student och musiker har det varit en stor hjälp att ha skrivit detta arbete. Jag har 

kunnat gå djupare in på vad som faktiskt händer i kroppen och psyket vid nervositet 

och rampfeber och fått en större förståelse för att nervositet är väldigt vanligt och att 

det drabbar mer eller mindre alla människor. Tidigare har jag känt att jag har lätt att se 

negativt på saker och att jag haft svårt att reagera på mina känslor och då tar 

tankekarusellen över. Som Plate beskriver i boken VarDags prestation om metoden 

tankestopp vilket varit till stor hjälp för mig. Jag har då stannat upp, funderat på vad 

jag har för negativa tankar, berättar för mig själv att tankarna inte gör mig gott utan 

istället gör att jag presterar sämre. Sedan har jag försökt vända tankarna och byta ut 

dem till något positivt.  

 

Meditationen har varit till stor hjälp. Jag har tvingat mig själv att försöka vara i nuet. 

Jag tillåter mig själv att tänka på dåtid och framtid en liten stund för att sedan återgå 

till nuet. Även i spelet har detta varit till en stor hjälp. Jag har verkligen försökt tänka 

att jag ska vara i musiken och inte tänka på att snart så kommer det en svår passage 

eller fundera på hur jag spelade föregående takter. Detta tycker jag har hjälpt mig att 

öka kvaliteten i musiken. Jag har tid för att skapa musik i nuet.  

 

Efter att ha utövat yoga under en längre tid kan jag se många fördelar i yogan för mig 

som musiker. Då jag kommit fram till att kombinationen av Hatahyoga och Yinyoga 

har passat mig bra kommer jag fortsättningsvis att utföra dessa yogaformer.  

 

Som Fagéus också beskriver i boken Musikaliskt flöde (Fagéus, 2012) så är det viktigt 

att hela tiden utgå ifrån sig själv och sina egna känslor. Utan att vara medveten om det 

så manipulerar man sig själv negativt genom att måla upp negativa bilder som man 

tror är verklighet. Vem bestämmer egentligen vad som är verklighet och vad du kan 

prestera? Är det Fakta? Vad andra talar om för dig vad du klarar av? Eller vad du lärt 

dig? 

Detta har fått mig att börja utgå mer ifrån mig själv och lita på min egen förmåga och 

mina känslor. Alla individer är olika. Det har också hjälpt mig att inte jämföra mig 

med andra och inte döma andra. 	  
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