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Sammendrag 
Forfatter: Guro Pettersen Tittel: ”Å være så nervøs, da er man jo generelt sett et dårligere 

menneske” - En fenomenologisk og selvpsykologisk studie av musikalsk prestasjonsangst. 

Veileder: Erik Stänicke. 

Bakgrunn: Studien som legges frem i artikkelen ønsket å utforske og synliggjøre det 

fenomenologiske aspektet ved musikalsk prestasjonsangst. En overordnet hypotese var at det 

langvarige forholdet mellom musiker, instrument og yrke, musikerlivet informantene var en 

del av, den sosiale tilhørigheten og arbeidsmåten i orkesteret ville representere viktige 

faktorer for selvoppfattelse og identitet. Og at denne antatte nære forbindelsen mellom yrke 

og identitet kunne være et grunnleggende aspekt ved prestasjonsangstens fenomenologi. En 

sekundær problemstilling var å utforske bruken av et dynamisk selvpsykologisk 

teoriperspektiv i møte med musikalsk prestasjonsangst, noe få kvalitative studier har gjort 

tidligere (Brodsky 1996, Kenny 2011). Et litteratursøk for årene mellom 2011-2016 tyder på 

at denne situasjonen er uendret. 

Metode: Fem profesjonelle klassiske orkestermusikere ble intervjuet med hensikt å utforske 

hvordan det oppleves å være plaget av subjektivt definert alvorlig musikalsk prestasjons-

angst. Interpretative Phenomenological Analysis (Smith et al., 2009) ble brukt som metodisk 

tilnærming i prosessen. Informantene som deltok i studien var mellom 33 og 49 år gamle og 

hadde alle fast jobb i et klassisk symfoniorkester i enten Norge eller Sverige. Forekomsten av 

musikalsk prestasjonsangst ble undersøkt muntlig og konstatert utifra selvrapportert varighet, 

omfang, opplevd alvorlighetsgrad og symptomtrykk, samt forekomst av selvmedisinering. 

Problemstillinger knyttet til reliabilitet og validitet er synliggjort i denne delen. 

Resultater: Studien fant at informantene opplevde musikalsk prestasjonsangst som relatert til 

det å miste kontroll, som å ha opphav i hendelser i fortiden, som en frykt for å tape ansikt, 

som et produkt av perfeksjonisme og som en utfordring for identitetsfølelsen. Resultatene 

styrket  hypotesen om viktige sammenhenger mellom musikalsk identitet og prestasjonsangst. 

Diskusjon/konklusjon: Et selvobjektsperspektiv med utgangspunkt i Kohuts teorier (Kohut, 

1971; 1978; 1984) ble utforsket i diskusjonen i et forsøk på å gi mening til resultatene. 

Mulige sammenhenger mellom informantenes fenomenologi og selvpsykologisk teori ble 

synliggjort og drøftet. Mulige implikasjoner av diskusjonens teoretiske perspektiv for 

forståelsen av prestasjonsangst ble deretter kort synliggjort. 
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Jeg er veldig veldig glad i min kjæreste Martin som har hørt på meg og diskutert med meg 
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prestasjonsangstens daglige kontekst. Og fått meg til å tenke over mine egne erfaringer som 

musiker. Tusen takk for støtten du har vist meg og for at du tror på meg. 

Til sist vil jeg ytre takknemlighet for at musikken finnes i mitt liv, uten den ville verden vært 

et tristere sted. Hovedoppgaven ville ei heller vært en mulighet. Takk til mine foreldre som 

gav meg muligheten til å lære et instrument i min oppvekst, det har gjort livet mitt rikt og gitt 

meg veldig mye glede i snart 25 år. Takk for at dere støtter meg alltid og uansett. 

 

Guro Pettersen 

Stockholm, oktober 2016. 

 

 



	X	

  



		 XI	

Innholdsfortegnelse 

 
1 Innledning ......................................................................................................................... 1 

1.1 Musikalsk prestasjonsangst ........................................................................................ 1 

1.1.1 Definisjon ............................................................................................................... 3 

1.1.2 Prevalens ................................................................................................................ 6 

1.2 Relevante teoretiske perspektiver .............................................................................. 7 

1.2.1 Fenomenologi ........................................................................................................ 7 

1.2.2 Selvpsykologi ......................................................................................................... 8 

2 Metode ............................................................................................................................. 10 

2.1 Valg av metode ........................................................................................................ 10 

2.1.1 Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) ................................................ 10 

2.2 Datainnsamling ........................................................................................................ 11 

2.2.1 Intervjuplan .......................................................................................................... 11 

2.2.2 Utvalg og rekruttering .......................................................................................... 11 

2.2.3 Gjennomføring av intervju ................................................................................... 12 

2.2.4 Transkribering ...................................................................................................... 13 

2.3 Analyse .................................................................................................................... 13 

2.3.1 Fremgangsmåte .................................................................................................... 13 

2.3.2 Hermeneutisk analyse .......................................................................................... 14 

2.4 Etiske hensyn ........................................................................................................... 15 

2.5 Reliabilitet og validitet ............................................................................................. 15 

2.5.1 Begrensninger ved studien ................................................................................... 17 

3 Resultater ........................................................................................................................ 18 

3.1 Kort presentasjon av informantene .......................................................................... 18 

3.2 Hvordan opplever klassiske orkestermusikere sin prestasjonsangst? ...................... 19 

3.2.1 Som et resultat av omstendigheter i fortiden ....................................................... 19 

3.2.2 Som en kamp for å beholde kontrollen ................................................................ 22 

3.2.3 Som en frykt for å tape ansikt .............................................................................. 27 

3.2.4 Som relatert til perfeksjonisme ............................................................................ 30 

3.2.5 Som en utfordring for identitetsfølelsen .............................................................. 34 



	XII	

4 Diskusjon ........................................................................................................................ 38 

4.1 Opplevelsen av musikalsk prestasjonsangst ............................................................ 38 

4.2 Fortolkning av resultatene ........................................................................................ 39 

4.2.1 Den musikalske identitetens selvobjektsfunksjon ............................................... 40 

4.2.2 Prestasjonsangst forstått som et uttrykk for selvobjektssvikt .............................. 43 

4.2.3 Mestringsstrategier i møte med prestasjonsangst ................................................ 44 

4.3 Implikasjoner av et selvpsykologisk perspektiv ...................................................... 48 

5 Konklusjon ..................................................................................................................... 50 

Litteraturliste ......................................................................................................................... 51 

Vedlegg / Appendiks .............................................................................................................. 57 

 

 

Word did not find any entries for your table of contents. 

 

   

 

 



	 1	

1 Innledning 
1.1 Musikalsk prestasjonsangst 
Studier har vist at klassiske orkestermusikere skårer høyt på skalaer som viser at de er mer 

emosjonelt åpne, ukonvensjonelle, at de foretrekker kompleksitet i livene sine og at de er mer 

ekshibisjonistiske enn ikke-musikere (Kemp, 1996). Å uttrykke seg musikalsk i et 

symfoniorkester krever et bredt spekter tekniske og personlige ferdigheter, utøverne må 

forholde seg til risiko relatert til mestring og mislykkethet og de må tåle varierende respons 

og anerkjennelse i møte med dirigenter, kolleger og publikum (Brodsky, 2006). For noen 

musikere er yrkesutøvelsen i stor grad derfor forbundet med negative følelser, hvor 

problemer utløst av musikalsk prestasjonsangst fører til uttalt lidelse og vansker med å 

fungere både i jobben og i privatlivet. For disse musikerne er balansen mellom det positive 

og negative stresset i yrket vanskelig å håndtere (Steptoe, 2001). For en subgruppe musikere 

vil denne prestasjonsangsten oppleves som så omfattende at den ikke kan forklares ensidig 

utifra for eksempel kognitive angstmodeller. Hos disse musikerne har prestasjonsangsten fått 

en definerende plass i selvforståelsen, eller den springer ut av sårbare selvrepresentasjoner 

som har eksistert forut for fremveksten av prestasjonsangsten (Kenny, 2011). Med en slik 

problemutforming vil situasjoner hvor symptomer på musikalsk prestasjonsangst utløses 

muligens representere en større fare enn for musikere hvor angsten er mer avhengig av lettere 

symptomatiske og kontrollerbare omstendigheter, ettersom et nederlag vil omhandle og 

ramme sårbare sider ved selvfølelsen. Som her beskrevet av en informant i studien:   

Vårt ego er så nært knyttet til våre prestasjoner eller hvordan vi spiller instrumentet. 

Og jeg tror vi kan leve greit med det når vi er på egenhånd.. Bare en selv og 

instrumentet på øverommet. Men å få den vurdert eller sett fra utsiden, synes jeg er 

veldig vanskelig, den forbindelsen. Den gjør deg veldig sårbar på et vis. Ikke bare 

skulle jeg ønske at jeg kunne spille perfekt hele tiden, jeg skulle også ønske at jeg 

kunne spille og ikke bli såret eller knust når jeg kommer til kort. Det er pinlig for meg 

også, å vite at når jeg føler meg dritt, så hater jeg at folk kan se det. Det er flaut å bli.. 

Jeg vet ikke.. Det er flaut når folk kan se ”inni” deg eller.. Jeg vet ikke.  

                                              (Lene, orkestermusiker) 
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Studien som legges frem i denne artikkelen ønsker primært å utforske og synliggjøre det 

fenomenologiske aspektet ved musikalske prestasjonsangst. En utforskende holdning til 

fenomenet med fokus på det subjektivt opplevde vurderes som et godt utgangspunkt til å 

bedre forstå hva musikalsk prestasjonsangst kan handle om. Den primære problemstillingen 

relatert til fenomenologi vil belyses gjennom fremstilling av resultatene i kapittel 4. Det er 

sannsynlig at en eksplorerende tilnærming vil generere hypoteser om viktige sammenhenger 

ved prestasjonsangstens dynamikk, noe som vil bli drøftet i diskusjonen. En overordnet 

hypotese i studien er at det langvarige forholdet mellom musiker, instrument og yrke, 

musikerlivet informantene er en del av, den sosiale tilhørigheten samt arbeidsmåten i 

orkesteret vil representere viktige faktorer for informantenes selvoppfattelse og identitet. Og 

at denne nære forbindelsen mellom yrke og identitet muligens forklarer hvorfor 

prestasjonsangsten for noen musikere oppleves som så alvorlig. En sekundær problemstilling 

vil være å utforske mulighetene for å bruke et dynamisk selvpsykologisk teoriperspektiv i 

møte med musikalsk prestasjonsangst, noe få kvalitative studier har gjort tidligere (Brodsky, 

1996, Kenny 2011). Et litteratursøk (søkeord bl.a. music, performance anxiety og self 

psychology) for årene mellom 2011-2016 tyder på at denne situasjonen er uendret. Drøfting 

av dette perspektivet vil skje i diskusjonen til slutt, hvor relevansen av å sette resultatene inn i 

et dynamisk teoretisk rammeverk med et utgangspunkt i selvobjektsbegrepet først lansert av 

Heinz Kohut vil bli undersøkt (Kohut, 1971; 1977; 1984). Valget av selvpsykologien er gjort 

på bakgrunn av personlig interesse og en subjektiv oppfattelse av at denne teoretiske 

vinklingen kanskje kan bidra til å gi ny forståelse av musikalsk prestasjonsangst. Gjennom 

min personlige erfaring som profesjonell orkestermusiker og observasjon av andre musikere 

fremstår det tydelig for meg at alvorlig prestasjonsangst for noen oppleves som et dypt 

personlig anliggende. Jeg er altså i denne sammenheng på godt og vondt situert i 

prestasjonsangstens fenomenologi som musiker selv, i tillegg til å inneha rollen som 

observatør og forsker med psykologfaglig kunnskap. Et premiss for de valgte perspektivene 

fenomenologi og selvpsykologi er troen på det subjektivt erfarte som en sentral kilde til 

kunnskap om menneskets psyke, samt en nysgjerrighet ovenfor selvobjektsbegrepets 

betydning for hvordan alle mennesker regulerer selvfølelsen i møte med verden. 

Implikasjoner av det valgte selvpsykologiske perspektivet vil bli drøftet til slutt.  

Som en konsekvens av studien ventes det at musikalsk prestasjonsangst vil fremstå 

som et mangefassettert symptomatisk problem med implikasjoner for et bredt spekter temaer 

relatert til selv- og identitetsfølelse, samt at denne varierte interne dynamikken i problemet 

bør bli tatt hensyn til når man skal prøve å forstå musikere med musikalsk prestasjonsangst. 
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1.1.1 Definisjon  
Et dominerende perspektiv for både teoretisk og klinisk arbeide med musikalsk 

prestasjonsangst har vært den kognitive forståelsen av angstlidelser generelt og sosial fobi 

spesielt (Steptoe, 2001). I følge oversiktsboken "The Psychology of Music Performance 

Anxiety" (Kenny, 2011) finnes det ytterst få studier som undersøker betydningen av for 

eksempel emosjonelle og sosiale omstendigheter, personlighetsutvikling, 

selvrepresentasjoner og identitetsforståelse for utviklingen og tilstedeværelsen av musikalsk 

prestasjonsangst utover det rent deskriptive. Empirisk støttede behandlingsmetoder som 

tilbys for problemet domineres i tråd med dette av kognitive- og adferdsorienterte metoder 

som eksponeringstrening, bruk av avslappningsøvelser og biofeedback (Kenny, 2005; 

McGinnis & Milling, 2005). Farmakologisk behandling av symptomer, og selvmedisinering 

ved hjelp av reseptbelagte betablokkere (propranolol) vanligvis brukt av hjertepasienter og 

angstdempende medisiner (anxiolytika) er også utbredt (Brandfonbrener, 1990; Fishbein, 

Middlestadt, Ottati, Straus, & Ellis, 1988; Steptoe, 2001; Tindall, 2004). Diagnostisk blir 

prestasjonsangst definert som en underkategori av sosial angstforstyrrelse i DSM-5 (kode 

300.23) og ICD-10 (kode F40.1), hvor den betegnes som frykt for å snakke eller opptre i 

offentlig sammenheng (DSM-5, s. 118-119), noe som muligens har ført til en forenklet 

forståelse av fenomenet i eksisterende forskning. Diagnosekategoriene er for øvrig ikke 

spesifikt gjeldende for musikere (APA, 2013) 

Begrepene musikalsk prestasjonsangst og sceneskrekk anvendes i dagligtale som 

sidestilte ord for samme fenomen. I denne artikkelen vil sceneskrekk settes til side til fordel 

for musikalsk prestasjonangst (heretter likestilt med prestasjonsangst) som åpner for en 

bredere forståelse. Steptoe (2001) fremhever viktigheten av dette skillet gjennom fire 

argumenter: for det første er begrepet musikalsk prestasjonsangst forbeholdt beskrivelsen av 

en følelse kun musikere opplever. For det andre så forekommer musikalsk prestasjonsangst i 

langt flere situasjoner enn kun på en scene, og den kan ha mange tilskuere eller det kan være 

ingen andre mennesker tilstede. For det tredje understrekes det at ordet skrekk impliserer en 

plutselig følelse av frykt eller panikk, mens musikalsk prestasjonsangst også inkluderer angst 

som kan være ganske forutsigbar og som har bygget seg opp over tid. For det fjerde legger 

musikalsk prestasjonsangst til grunn at det eksisterer en bekymring for kvaliteten på det 

produktet som fremføres, mens sceneskrekk kun indikerer en fokal skrekk for å fysisk 

befinne seg i rampelyset. Begrepet musikalsk prestasjonsangst vurderes i tråd med 
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overnevnte argumenter som mer spesifikt og dekkende for hvordan musikere opplever 

ubehag i forbindelse med utøvelse av sitt instrument og yrke. 

 Dianna T. Kenny tilbyr i "Handbook of Music and Emotion" (Kenny, 2010) en 

formalisert definisjon av musikalsk prestasjonsangst basert på oppdatert empirisk kunnskap 

om problemstillingen som også tar høyde for psykologisk forskning innenfor beslektede 

angstforstyrrelser, deriblant sosial fobi. Målet med en formalisert definisjon er å samle 

musikkpsykologifeltet om et felles utgangspunkt for fremtidig forskning, noe som ikke er 

gjort tidligere. I denne studien understøttes denne hensikten ved bruk av hennes definisjon: 

Music performance anxiety is the experience of marked and persistent anxious 

apprehension related to musical performance that has arisen through underlying 

biological and/or psychological vulnerabilities and/or specific anxiety-conditioning 

experiences. It is manifested through combinations of affective, cognitive, somatic and 

behavioural symptoms. It may occur in a range of performative settings, but is usually 

more severe in settings involving high ego-investment, evaluative threat and fear of 

failure. It may be focal, or occur comorbidly with other anxiety disorders, in 

particular social phobia. It affects musicians across the lifespan and is at least 

partially independent of years of training, practice, and level of musical 

accomplishment. It may or may not impair the quality of the musical performance 

(Kenny, 2010). 

Definisjonen understreker at både affektive, kognitive, adferdsmessige og fysiologiske 

komponenter er bestanddeler i musikalsk prestasjonsangst, men at vektingen av de ulike 

komponentene og manifestasjonen av prestasjonsangsten hos den enkelte musiker vil variere, 

slik at problemet vil fremstå ulikt for den det gjelder. Noen vil oppleve at affektive eller 

kognitive symptomer plager dem mest, mens andre igjen vil hevde at de fysiologiske 

symptomene er mest sentrale for hvordan de opplever sin prestasjonsangst. Musikeres 

varierte opplevelse antas derfor å ha stor innvirkning på hvordan det oppleves å prestere 

foran andre (Craske & Craig, 1984; Steptoe, 2001; Woody & McPherson, 2010).  

Forskning har redegjort for psykologiske sårbarhetsfaktorer ved prestasjonsangst hos 

musikere. En studie av 87 profesjonelle klassiske musikere og skuespillere viste for eksempel 

at sterke perfeksjonistiske idealer var assosiert med hemmende prestasjonsangst (Mor, Day, 

Flett, & Hewitt, 1995). Studien fremhever et skille mellom perfeksjonisme som et resultat av 

høye personlige standarder for egen prestasjon (selvorientert perfeksjonisme), og 
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perfeksjonisme som et resultat av oppfattelsen av at andre har forventninger til hvordan man 

presterer (sosialt påført perfeksjonisme). Begge formene var assosiert med økt 

prestasjonsangst. Studier av ikke-musikere har vist at perfeksjonisme korrelerer med økt 

forekomst av et bredt spekter selvkritiske variabler som følelse av underlegenhet, verdiløshet, 

selvhat, skyldfølelse for manglende innsats og resultater, samt skamfølelse og depresjon 

(Stoeber, Harris, & Moon, 2007). Kenny et al (2014) fant at 28.8% av de spurte profesjonelle 

orkestermusikerne (n=377) rangerte selvpålagt press som årsak nummer én til hvorfor de var 

plaget av prestasjonsangst. For unge musikere og idrettsutøvere var økt selvkritikk dessuten 

en risikofaktor for tap av ambisjoner og negativ affekt relatert til å prestere (Powers, 

Koestner, Lacaille, Kwan, & Zuroff, 2009). Det er derfor betimelig å anta at perfeksjonisme 

på en eller annen måte påvirker forekomsten og alvorlighetsgraden av prestasjonsangst. 

Stoeber og Eismann (2007) demonstrerte i sin studie av 146 unge musikere forøvrig et viktig 

poeng, nemlig at å ha perfeksjonistiske egenskaper både har positive og negative sider. For 

mens de negative aspektene ved å oppleve seg selv som utilstrekkelig i for stor grad kan være 

skadelig, vil perfeksjonistisk streben mot teknisk og kunstnerisk fullkommenhet være noe 

som kan være ytterst personlig belønnede og en absolutt nødvendig forutsetning for å kunne 

realisere en karriere som klassisk musiker. Hvorvidt det negative eller positive aspektet ved 

perfeksjonisme blir dominerende kunne ifølge forfatterne være avhengig av flere faktorer, 

hvorav medfødte personlighetstrekk muligens spiller en rolle.  

Sammenhengen mellom medfødte nevrotiske trekk og perfeksjonisme er tidligere 

demonstrert hos ikke-musikere (Flett, Hewitt, & Dyck, 1989; Higgins, 1987). Kenny, Davis 

og Oates (2004) bekreftet denne sammenhengen i en studie av profesjonelle operakorister. 

Utvalget i studien hadde en større forekomst av trekkangst sammenlignet med en normativ 

gruppe bestående av ikke-musikere. Forfatterne av denne studien adresserte forøvrig en 

mulig sammenheng mellom stressende sosiale omstendigheter i yrket som forsterkende for 

trekkangst, dette for å tilby et alternativ til hypotesen om at musikere generelt skulle være 

mer nevrotiske enn ikke-musikere. Sosiale årsaksfaktorer ved musikalske arbeidsplasser som 

forsterker forekomsten av musikalsk prestasjonsangst kan muligens underbygges av sosial 

læringsteori (Bandura, 1986; Millon, Millon, Meagher, Grossman, & Ramnath, 2012) som 

sier at personlighetstrekk kan forsterkes gjennom observasjonslæring, sosiale variabler i et 

spesifikt miljø og interaksjon med andre. Studier som spesifikt undersøker dette i en 

musikerpopulasjon eksisterer ikke. Økt trekkangst (nevrotisisme) som kommer til uttrykk 

gjennom en økt sårbarhet for stress kan muligens også sees som en medfødt biologisk 

årsaksmekanisme ved musikalsk prestasjonsangst, ved at man for eksempel har en økt 
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følsomhet for og tilbøyelighet til å tolke tilstedeværelsen av adrenalin som en negativ 

stressfaktor og at denne fortolkningen blir en egen angstdrivende faktor når symptomer først 

er aktivert (Fredrikson & Gunnarsson, 1992). 

1.1.2 Prevalens  
Den estimerte forekomsten av musikalsk prestasjonsangst blant klassiske orkestermusikere 

varierer i ulike studier. I den største studien som hittil er gjennomført, ble 2212 musikere fra 

48 ulike orkestre i USA deskriptivt kartlagt for ulike helseplager, deriblant prestasjonsangst 

(Fishbein et al., 1988). 24% av musikerne i studien rapporterte prestasjonsangst som et 

problem de måtte forholde seg til, 16% av musikerne rapporterte den som et alvorlig problem 

(”severe problem”). Flere kvinner (19%) enn menn (14%) klassifiserte problemet på denne 

måten. Aldersmessig var de over 45 år minst nervøse, 11% i denne aldersgruppen rapporterte 

prestasjonsangsten som et alvorlig problem. Musikerne mellom 35 og 45 år var mest nervøse, 

hvorav 19% definerte den som et alvorlig problem. En annen studie av 650 profesjonelle 

musikere i Nederland fant at totalt 60% hadde personlig erfaring med prestasjonsangst, 

hvorav 36% betegnet den som ”uttalt” eller ”alvorlig”, 14% hadde jevnlig prestasjonsangst 

og 8% mente angsten var så alvorlig at den påvirket deres profesjonelle karriere negativt 

(Van Kemenade, Van Son, & Van Heesch, 1995). Denne studien fant også at musikere som 

jobbet i symfoniorkestre var signifikant mer rammet av prestasjonsangst enn andre 

profesjonelle musikere (solister, korister, musikklærere og kammermusikere) og at halvparten 

av musikerne med prestasjonsangst hadde hatt den med seg gjennom hele livet. En deskriptiv 

populasjonsstudie av 377 Australske orkestermusikere fant også at kvinner hadde større 

problemer med prestasjonsangst enn menn, og at de eldste musikere var mindre engstelige 

enn de under 30 år, som var mest engstelige (Kenny et al., 2014). Denne studien hadde andre 

aldersgrupperinger i resultatene enn Fishbein-studien (1988) ovenfor, det er derfor vanskelig 

å gjøre en direkte sammenligning av resultatene selv om tendensene peker i samme retning. 

Schulz (1981) fant i sin studie at 58% av orkestermusikerne i Wiener Symfoniker rapporterte 

en prestasjonsangst som enten var ”høy” eller “veldig høy”, hos gruppelederne i orkesteret 

var andelen hele 72%. 

De nevnte studiene varierer i antydning av prevalens for alvorlig musikalsk 

prestasjonsangst, sammen anslår de en forekomst på et sted mellom 8-58%. Muligens 

kommer spennvidden i anslaget av ulik klassifisering og gradering av problemet i de ulike 

spørreskjemaene som har blitt utfylt. Mangel på en klar definisjon har nok også gjort at 

forekomsten varierer i ulike prevalensstudier. Steptoe (2001) konkluderer forøvrig på 
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lignende vis i sin mer omfattende litteraturgjennomgang, som anslår en forekomst av alvorlig 

musikalsk prestasjonsangst til å ligge på mellom 15-25% hos klassiske orkestermusikere. 

 

1.2 Relevante teoretiske perspektiver 
Denne delen av oppgaven redegjør for teoretiske begreper som er relevante for studien. Det 

første, fenomenologien, representerer det teoretiske utgangspunktet for den eksplorerende 

tilnærmingen i møte med informantenes erfaring. Det selvpsykologiske representerer dernest 

det hermeneutiske perspektivet for diskusjonen. Denne psykodynamiske modellen redegjør 

for selvobjektenes betydning for selvfølelse og identitetsutvikling, et perspektiv som 

muligens kan belyse viktige sammenhenger mellom musikalsk identitet og prestasjonsangst. 

1.2.1 Fenomenologi  
Fenomenologi er den filosofiske tilnærmingen til studiet av erfaring (Smith et al., 2009). I 

hovedoppgavens metodiske tilnærming hvor nettopp informantenes egenopplevelse av 

prestasjonsangst i seg selv er et poeng, vurderes et fenomenologisk teoretisk grunnlag som 

naturlig. Det finnes flere retninger og representanter innen feltet, de mest sentrale filosofene 

for psykologisk kunnskapsutvikling er Husserl, Heidegger, Sartre og Merleau-Ponty. Det som 

er felles for disse er interessen for betingelsene ved menneskelig erfaring og hvordan det 

erfares å være menneskelig. For psykologifaget har fenomenologien vært nyttig fordi den 

tilbyr et rikt tilfang av ideer og perspektiver til hvordan man kan forstå og undersøke levd 

erfaring. De fenomenologiske begrepene subjektivitet, intersubjektivitet og person-i-kontekst 

er særlig relevante for studien som presenteres her og vil derfor bli fremhevet. De nevnte 

filosofene har i den sammenheng bidratt til forståelsen av hvordan mennesket er 

sammenvevd med og i kontinuelig interaksjon med sin kontekst. Konteksten inkluderer 

objekter og relasjoner i våre omgivelser, språk og kultur, prosjekter og bekymringer. Fra et 

slikt perspektiv er det umulig å se mennesket som separat fra den verden eller det miljøet det 

er en del av. Vår eksistens og erfaring er alltid perspektiviell, alltid tidsavhengig og relatert til 

noe i våre omgivelser. Perspektivet vi innehar er altså grunnlagt i et subjektivt ståsted basert 

på konfigurasjonene i verden rundt oss, slik vi selv oppfatter dem. En konsekvens av 

subjektiviteten er at vi aldri kan dele en erfaring fullt og helt, fordi vi i kraft av å være 

separate personer innerhar vårt helt unike perspektiv på verden.  

Intersubjektivitetsbegrepet omhandler dernest vår tilknytning og interaksjon med andre 

mennesker og hvordan vi gir mening til hverandres adferd eller utsagn. Innen psykologien 
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har intersubjektivitetsbegrepet for eksempel hatt stor betydning for forskning som undersøker 

dynamikken i samspillet mellom barn og deres omsorgsgivere, og hvordan slike 

tilknytningsrelasjoner har konsekvenser for både normal og patologisk emosjonell utvikling 

og psykisk helse på kort og lang sikt (Stern, 1985; Stolorow, Brandchaft, & Atwood, 1987). 

1.2.2 Selvpsykologi  
Kohut introduserte teorien om selvet som en selvstendig struktur, med en selvstendig 

utviklingslinje, i menneskets mentale utrustning i verket ”the Analysis of the Self” (Kohut, 

1971). I denne første boken innordnet han seg den eksisterende freudianske egopsykologiens 

dominerende forståelse av grunnstrukturene i menneskets psyke. I ”The Restoration of the 

Self” (1977) brøt han ut ved å hevde selvets uavhengighet fra egoet og driftene, som en 

erfaringsnær og vedvarende struktur som representerer følelsen av hvem man dypest sett er. 

Kohut hevder at selvfølelsen og følelsen av identitet primært vedlikeholdes gjennom 

interaksjon med og empatisk respons fra selvobjekter. Nære betydningsfulle mennesker, 

aktiviteter vi bedriver, sosial tilhørighet og holdninger vi identifiserer oss med kan utgjøre 

slike selvobjekter (Karterud, 1997, s.18). Disse ytre objektene erfares gjennom interaksjon 

etterhvert som en del av oss selv, som en opplevelse av at noe ytre, bevisst eller ubevisst, 

regulerer vår identitets- og selvfølelse (Kohut, Goldberg, & Stepansky, 1984). I henhold til 

Kohut så er interaksjonen med selvobjektene synlig på to ulike måter. Den første måten 

handler om å bli empatisk speilet og bekreftet for hvem man er, det man gjør eller det man får 

til (tilfredsstillelse av den grandiose polen). Den andre måten handler om å få idealisere og 

identifisere seg med en større og sterkere annen (selvobjektet), som gjør at man kjenner seg 

større enn dersom man er alene (tilfredstillelse av den idealiserende polen) (Kohut, 1977). 

Hva som konstituerer innholdet i begrepene selvet og selvobjekt er individuelt og kan spores 

gjennom observasjon av hvordan spenningen mellom disse to polene manifesterer seg i 

interaksjon med det antatte selvobjektet, for eksempel i hvilken grad man tåler fravær av, 

eller har behov for selvobjektets bekreftelse og samhørighet (Kohut, 1977). Kohut legger til 

grunn at psykisk uhelse oppstår som et resultat av mangelfull interaksjon med primære 

selvobjekter i relevante utviklingsstadier gjennom oppveksten. Gjerne forsterket og re-

aktualisert gjennom påkjenninger, sosiale og situasjonelle livsomstendigheter og/eller stress 

senere i livet (Karterud, 1997). Alle mennesker har sårbare aspekter knyttet til selvfølelse og 

identitet og forsøker å leve liv som gjør at man er fornøyd med seg selv. Man kjenner seg 

sterkere når man får bekreftelse fra andre og når aktiviteter man bryr seg om går bra, og vi 

kjenner oss sårbare og svake når vi opplever nederlag (McWilliams, 2011). 
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Selvpsykologiens opprinnelige hensikt var å belyse dynamikken i narsissistiske 

personlighetsforstyrrelser, hvis karaktertrekk Kohut etterhvert betraktet som en naturlig 

bestanddel av alle menneskers utvikling og fungering (Karterud, 1997). Normale 

narsissistiske karaktertrekk kommer i henhold til Kohut særlig til syne dersom selvobjektene 

oppleves å svikte eller ikke utøve sin bekreftende eller idealiserbare rolle. Angst forstås i 

forlengelse av dette som et signal på selvobjektsvikt, det vil si at noe truer selvobjektets 

funksjon som opprettholder av en stabil og positiv selvfølelse. Angsten fungerer videre som 

en impuls til å iverksette forsvarsmekanismer med hensikt å beskytte den truede selvfølelsen 

(McWilliams, 2011). I Kohutsk forstand vil slike mestringsstrategier variere etter hva som 

har vært nødvendig for individet i en gitt kontekst, men et klassisk selvobjektsforsvar vil 

inkludere perfeksjonisme, defensivitet, selvkritikk, idealiserende og devaluerende virksomhet 

mot en selv og andre, samt eksplisitt eller implisitt (narsissistisk) raseri (Kohut et al., 1984).  

Kohuts perspektiv blir ofte satt opp mot Kernbergs teorier som heller omtaler narsissisme 

som betegnelsen på et forsvar mot å kjenne på mindreverdighetsfølelser, hvorpå det 

grandiose selvet er en tilpasning som har til hensikt å skjule et defekt selvbilde og aggressive 

impulser originalt myntet på omsorgspersoner (Millon et al., 2012) 

Kritikken mot Kohuts selvpsykologi er todelt. Det er knyttet uenighet til hans 

ekskludering av driftene aggresjon og libido som selvstendige motivasjonsfaktorer ved 

menneskelig adferd. Kohut forklarer aggresjon (narsissistisk raseri) som en reaksjon på 

empatisk krenkelse fra selvobjektet, mens Kernberg betrakter den som en selvstedig 

motivasjonsfaktor med utgangspunkt i driftene (Kernberg, 1984). Begge betrakter dog 

patologiske narsissistiske trekk som en konsekvens av mangelfull empatisk speiling i tidlig 

barndom (Millon et al., 2012). Selvobjektsbegrepet er videre blitt kritisert for å være uklart, 

for å inneha logiske brister knyttet til selvets genese og for å ha en vag spesifiseringen av 

hvorvidt et selvobjekt er en ytre eller indre opplevelse. Skepsis ovenfor bruken av 

selvobjektsbegrepet i relasjon til voksnes behov for bekreftelse er også fremmet (Gullestad, 

1992). Hovedoppgavens mål er ikke å drøfte brukervennligheten til ulike teoretiske 

forståelser av narsissisme, eller hvorvidt selvobjektsbegrepet er valid som psykologisk 

begrep, det anerkjennes dog at faglig uenighet angående problemstillingene eksisterer. I møte 

med behov for avgrensning, lar jeg disse debattene stå åpne for en eventuell videre 

utforskning på et senere tidspunkt. Målet i denne oppgaven er å utforske hypotesen om den 

musikalske identitetens betydning for opplevelsen av musikalsk prestasjonsangst. Det er en 

vurdering at Kohuts selvobjektsteori muligens kan belyse dette antatte identitetsforholdet på 

en interessant måte, noe som eventuelt kan tilføre relevant dybde til drøftingen av resultatene. 
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2 Metode 
2.1 Valg av metode 
En kvalitativ metodisk tilnærming realisert gjennom Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA) (Smith et al., 2009) ble vurdert som det beste grunnlaget for å belyse 

oppgavens problemstillinger. Studien mål om å nyansere forståelsen av musikalsk 

prestasjonsangst impliserer viktigheten av å få tilgang til detaljerte og sammenhengende 

beskrivelser av hvordan fenomenet oppleves av musikerne selv, noe som vanskelig lar seg 

gjøre ved å dele opp datamaterialet i kvantifiserbare variabler som objektivet kan analyseres 

for eksempel gjennom en kvantitativ metodisk tilnærming (Flick, 2009). Andre aktuelle 

kvalitative metoder som ble vurdert i den innledende fasen av prosjektet var grounded theory, 

narrativ analyse og fenomenologisk analyse. IPAs styrke i møte med studien som presenteres 

i denne artikkelen er at den tilbyr muligheten for en fenomenologisk mikroanalyse av en 

relativt liten gruppe informanter hvor fokus er rettet mot individuelle forskjeller og likheter. 

Metoden har et uttalt mål om å forholde tett til datamaterialet og er mer nyansert i sin 

fortolkning enn de øvrige metodene, resultatene er derfor ofte drevet av omfattende sitatbruk. 

IPA åpner videre for teoretisk drevet forskning så lenge man redegjør for det valgte 

hermeneutiske perspektivet, i denne artikkelen vil det si selvpsykologi (Smith et al., 2009). 

Grounded Theory er i utgangspunktet skeptisk til tidlig forutintatthet (McLeod, 2000) og blir 

dessuten oftere brukt ovenfor et større utvalg enn det som er tilfellet i denne studien (Smith et 

al., 2009). Narrativ analyse ble vurdert til å ha et for ensidig fokus på historiene informanter 

bruker for å forklare et fenomen (årsaksforståelse), IPA ser narrativene som en del av en 

større helhet. Det selvpsykologiske hermeneutiske perspektivet vanskeliggjorde videre en ren 

fenomenologisk analyse av problemstillingen. 

2.1.1 Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) 
IPA er en kunnskapsteoretisk integrativ metode som baserer seg på tre sentrale områder innen 

kunnskapsfilosofi: fenomenologi, hermeneutikk og idiografi (Smith et al., 2009).  

Fenomenologisk teori redegjør for hvordan det subjektivt opplevde og erfarte benyttes 

som en kilde til kunnskap, i denne sammenheng hvordan informantenes subjektive 

opplevelse av musikalsk prestasjonsangst bidrar til mer variert kunnskap om fenomenet. 

Hermeneutisk teori handler dernest om hvordan denne subjektive opplevelsen fortolkes av 

mottaker, i denne sammenheng hvordan jeg med alle mine bias som forsker og menneske 



	 11	

forstår og fortolker det informantene forteller meg. Det fortolkende, selvpsykologiske 

teoriperspektivet er allerede redegjort for i innledningen. Det idiografiske aspektet omhandler 

til sist anerkjennelsen og interessen for detaljer ved et fenomen, altså det spesifikke og 

kontekstavhengige. Hvor forståelse for det individuelle danner utgangspunktet for å få frem 

hvordan et fenomen kan oppleves, uten å ha for øye at opplevelsen nødvendigvis har som 

hovedmål å statistisk generaliseres til å kunne si noe om alle mennesker i en gruppe eller 

definere sannheter for menneskelig adferd generelt. Generalisering som skjer med 

utgangspunkt i IPA-metoden er lokalisert i fenomenologiske detaljer knyttet til det 

idiografiske og dermed utviklet med større forbehold enn andre kvalitative og kvantitative 

metoder (Smith et al., 2009). Navnet Interpretative Phenomenological Analysis impliserer 

altså to parter som gjennom et møte frembringer en forståelse for et fenomen som oppleves 

individuelt og som er knyttet til en særegen kontekst for den som forteller og den som 

fortolker. IPAs manual ble fulgt i hele prosessen med hovedoppgavearbeidet. Den guidet 

både teoretisk holdning til datainnsamlingen, design og gjennomføring av det 

semistrukturerte intervjuet, utvalgsvurderinger og analysearbeidet.  

2.2 Datainnsamling 

2.2.1 Intervjuplan 
Informantene ble invitert til en åpen samtale om deres prestasjonsangst, med hovedfokus på 

hvordan de forstår og opplever den. En semistrukturert intervjutilnærming ble vurdert som 

hensiktsmessig for å få tilgang til informantenes erfaringer uten å legge for mange føringer. 

En intervjuplan (vedlegg 1) med 10 spørsmål ble lagd for å skape en ramme for temaene det 

var ønskelig at informanten dvelte ved. Spørsmålenes utforming var informert av litteraturen 

jeg har lest om musikalsk prestasjonsangst og egen erfaring som musiker, samt dialog med 

veileder underveis i den innledende fasen ved hovedoppgavearbeidet. En standardisert 

intervjuinstruks ble også lagt til for å sikre at inngangen til samtalene ikke ble ledende, den 

sørget samtidig for at det ble gitt tilstrekkelig informasjon om hva som var hensikten med 

intervjuet. Planen ble i samtlige intervjuer fort lagt til side da samtalene i sitt eget tempo 

dekket det spørsmålene var ute etter. Den ble hentet inn igjen mot slutten av samtalene for å 

kontrollere at alle spørsmålene hadde blitt tematisert. 

2.2.2 Utvalg og rekruttering 
Tre kvinnelige og to mannlige profesjonelle klassiske orkestermusikere deltok i studien. Min 

egen bakgrunn som profesjonell klassisk musiker gjorde at jeg hadde en unik mulighet til å 
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komme i kontakt med egnede informanter. Tre informanter ble rekruttert via eget sosialt 

nettverk og to informanter meldte selv interesse for å delta etter invitasjon gjennom norske 

orkestres e-postlister, som jeg fikk tilgang til gjennom administrasjonen i de ulike orkestrene. 

Informantene jobber i tre ulike profesjonelle orkestre i tre ulike byer i Norge og Sverige og 

de representerer ulike instrumentgrupper og stillinger internt på arbeidsplassen. Deltakerne 

var i alderen 31-50 år og hadde hatt fast ansettelse i et orkester i mellom 4-20 år. Vurderinger 

knyttet til utvalgsstørrelse balanserer alltid verdien av hvorvidt studiens mål er dybde-

forståelse eller bredest mulig dekning av et fenomen (Flick, 2009). Det endelige utvalgets 

størrelse ble vurdert som tilfredsstillende i henhold til IPAs anbefalinger for å oppfylle 

studiens mål om å oppnå nyansert forståelse av prestasjonsangst som fenomen (Smith et al., 

2009). Det var videre en pragmatisk vurdering at flere informanter ville blitt for omfattende i 

møte med begrensninger knyttet til hovedoppgavens omfang (Flick, 2009).  

 Kriteriet for å bli inkludert i studien var en selverklært langvarig negativ erfaring med 

subjektivt opplevd alvorlig prestasjonsangst i forbindelse med instrumentutøvelse i 

profesjonell sammenheng. Angsten måtte være av en slik art at den hadde ført til opplevd 

redusert prestasjon ved flere anledninger i tillegg til at den hadde ført til en subjektivt definert 

stor psykisk belastning over tid. Tilstedeværelse av kriteriene ble undersøkt muntlig i 

rekrutteringsfasen. For å kontrollere for at prestasjonsangsten ikke var knyttet til teknisk 

ferdighetsnivå, ble kun klassiske orkestermusikere som hadde vært gjennom en 

auditionprosess for å bli ansatt i sin nåværende jobb inkludert. Manglende teknisk og 

musikalsk kontroll i instrumentutøvelsen kan være en viktig årsak til prestasjonsangst (Kenny 

et al., 2014), så ved å kun inkludere musikere som hadde fått sitt ferdighetsnivå anerkjent av 

en jury i en audition, ville det med større sannsynlighet kunne antas at prestasjonsangsten 

kunne knyttes til for eksempel psykologiske faktorer.  

2.2.3 Gjennomføring av intervju  
Intervjuene ble utført i tidsrommet april-juni 2016. Tre av intervjuene ble gjennomført i et 

skjermet rom på informantenes respektive arbeidsplasser, de to andre ble etter invitasjon 

gjennomført hjemme hos informantene. Intervjuene ble gjennomført på deltakernes 

dagligmål, engelsk, norsk og svensk, noe som reflekterer den stadig økende internasjonale 

sammensetningen av musikere i klassiske symfoniorkestre verden over. Arbeidsspråket i 

symfoniorkestre defineres ofte av dirigenten som til enhver tid leder et prosjekt, noe som gjør 

at musikere er vant til å bruke for eksempel engelsk som omgangsspråk. Jeg som intervjuer 

bor i Sverige og er vant til å bruke svensk språk, jeg har dessuten studert og bodd flere år i 
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Storbritannia og betrakter meg som flytende i engelsk. Omgangen med informantene gikk 

derfor lett. Intervjuene varte mellom 1-1,5 time og det ble gjort lydopptak med en          

Roland Edirol R-09 opptaksmaskin.  

2.2.4 Transkribering 
Kvale (2007) hevder at det ikke finnes én riktig måte å oversette muntlig språk til et skriftlig 

manuskript. Han sier videre at man ved transkribering må gjøre en pragmatisk vurdering i 

relasjon til prosjektet det inngår i, for eksempel hvorvidt balansen og tilgangen til nonverbal 

eller verbal informasjon er essensiell for analysen og problemstillingen. Intervjuene ble i 

denne studien transkribert så nært det var mulig å komme informantenes verbale språk og 

formuleringer. Non-verbale aspekter ved det muntlige språket (kremting, stotring, humming 

etc) ble begrenset dersom det forstyrret sammenhengen i teksten, og enkle grammatiske feil 

ble korrigert der det bidro til å gjøre setningene tydligere. Det verbale aspektet ved språket 

dannet utgangspunktet for analysen. Av tungtveiende hensyn til informantenes anonymitet, er 

de utvalgte sitatene i resultatdelen videre oversatt til norsk bokmål. Datamaterialet fra de fem 

informantene som studien bygger på utgjorde til sammen 82 transkriberte A4-sider. 

2.3 Analyse 

2.3.1 Fremgangsmåte 
Den analytiske fremgangsmåten som Interpretative Phenomenological Analysis angir i 

kapittel 5 ble oppskriftsmessig fulgt (Smith et al., 2009). Alle intervjuene ble i den 

forbindelse dybdeanalysert ved å lese transkripsjonene flere ganger på ulikt abstraksjonsnivå, 

ett om gangen. Språklige formuleringer som vekket interesse, deskriptiv informasjon om og 

fra informantene, konseptuelle formuleringer, paradokser i informantenes ytringer, deres 

forklaringsmodeller og gryende tema ble vurdert og markert direkte i manuset gjennom hele 

prosessen. De gryende temaene for hvert enkelt intervju ble ført inn i en datafil for hver 

enkelt informant. Her ble de gruppert utifra opplevd samhørighet hvorpå overordnede temaer 

ble tydelige. Disse overordnede temaene ble tatt tilbake og sammenlignet opp mot 

originalmanuskriptet for å kontrollere at de kunne relateres til den originale teksten. De mest 

frekvente overordnede temaene ble deretter sammenlignet informantene imellom for å 

komme frem til felles tendenser i datamaterialet som helhet. Samlingen av overordnede tema 

fra alle informantene danner utgangspunkt for resultatdelen hvor fem hovedfunn blir 

synliggjort og nyansert gjennom representative sitater.  
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2.3.2 Hermeneutisk analyse 
Hermeneutikk er læren om interpretasjon og fortolkning (Smith et al., 2009). Begrepet den 

hermeneutiske sirkel har en naturlig plass i IPA og betegner det dynamiske forholdet mellom 

fortolkning av henholdsvis detaljer og helhet, på ulike nivåer, i en tekst eller et datamateriale. 

For å forstå helheten i et datamateriale må man ha kjennskap til detaljene, og for å gi 

detaljene mening så må man heve blikket og ta inn helheten. Denne sirkulariteten 

representerer en ikke-lineær måte å tenke på, som på en god måte beskriver analyseprosessen 

i denne studien. Nivåene det vises til betegner de ulike kontrastene i fortolkningsprosessen: 

for eksempel forholdet mellom enkeltord vs. setningen det tilhører, forholdet mellom et 

avsnitt i samtalen vs. hele intervjuet, relasjon mellom det enkelte intervju vs. 

forskningsprosjektet som helhet, forholdet mellom fenomenet som studeres vs. andre 

fenomener i livet til informanten. Progresjonen i analysen mellom disse ulike nivåene og den 

sirkulære fortolkningstilnærmingen ble fra min side etterhvert preget av økende teoretisk 

kunnskap og dybdeforståelse av informantenes fenomenologi gjennom hele arbeidsperioden 

med hovedoppgaveprosjektet (ca 1år). Etter hvert som tendenser i datamaterialet ble 

tydeligere, leste og brukte jeg teori til å forstå. Og med økt teoretisk forståelse fremsto 

datamaterialet både i helhet og detalj annerledes. Etterhvert som jeg kjente alle intervjuene 

bedre, fremsto dessuten det enkelte intervju annerledes og første gjennomlesning var for 

eksempel annerledes enn siste. Utvalget av sitater som er tenkt å illustrere hovedtendensene i 

datamaterialet ble gjort tre måneder før innlevering, mens interaksjonen med dem i arbeidet 

med oppgavens helhet fortsatte frem til innlevering.  

 Fortolkningene som er gjort gjennom hovedoppgaven som helhet og da særlig 

analysen kan ikke frikobles fra min egen bakgrunn som musiker med kjennskap til fenomenet 

prestasjonsangst gjennom flere års arbeid som profesjonell fløytist i mange ulike orkestre. 

Min musikalske kontekst farger nok forventninger knyttet til temaet, og interessen jeg har for 

psykoanalytisk teori har nok styrt fortolkningene i denne retningen selv om andre 

perspektiver kunne være like relevante. Det er en personlig mening utifra subjektiv erfaring 

at en symptomatisk forståelse av prestasjonsangst i noen tilfeller vil være alt for snever. Det 

er også et inntrykk at dette perspektivet fort får mye plass dersom temaet aktualiseres på 

arbeidsplassene, og at mange musikere dessverre fortsetter å slite med problemet til tross for 

hardt arbeid med å tenke riktig, forberede seg godt, trene, gjøre mindfulnessøvelser osv.  
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2.4 Etiske hensyn 
Hovedoppgaveprosjektet er fremleggingsvurdert av REK sør-øst, hvor formålet med studien 

ble vurdert til å falle utenfor helseforskningslovens virkeområde (vedlegg 2). 

Hovedbegrunnelsen for vurderingen var studiens fenomenologiske utgangspunkt og den 

kvalitative metodiske tilnærmingen, i tillegg til at prosjektet i seg selv ikke ble ansett som 

medisinsk eller helsefaglig forskning. Prosjektet kunne dermed gjennomføres uten formell 

søknad til REK. Prosjektet ble deretter meldt til personvernombudet for forskning, Norsk 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD), som godkjente igangsettelse av prosjektet. 

NSD la forøvrig til grunn at anonymisering og personvern i relasjon til prosjektet samsvarer 

med retningslinjer for informansjonssikkerhet ved UIO, samt at sletting av data og lydfiler 

gjennomføres ved prosjektets slutt, noe som har blitt etterfulgt (se vedlegg 3)  

 Deltakerne fikk i forkant av studien tilsendt et kombinert informasjon- og 

samtykkeskjema (vedlegg 4) slik at de kunne sette seg inn i studiens formål i forkant av 

intervjuet. Samtykkeskjemaet ble signert i forbindelse med gjennomføringen av intervjuet, 

hvor informanten fikk mulighet til å stille spørsmål dersom noe var uklart. Informantene ble 

muntlig og skriftlig informert om retten til å trekke seg fra å delta i studien inntil tre uker før 

innleveringsfrist for hovedoppgaven, samt at all informasjon som fremkom i samtalen var 

underlagt taushetsplikt og ville bli anonymisert i den endelige artikkelen. Informantene fikk 

også muligheten til å godkjenne bruk av sitater i den endelige artikkelen.  

 For å bevare deltakernes anonymitet ble musikerne tildelt pseudonymer og deres alder 

ble tilslørt. I tillegg har detaljer som kan avsløre geografisk tilhørighet, arbeidssted eller 

annen personlig gjenkjennbar informasjon blitt utelatt. All anonymisering ble gjennomført 

både i transkripsjoner og i den endelige artikkelen. Utvalget i studien besto av musikere med 

tre ulike språk, sitatene i resultatdelen er på grunn av det tungtveiende hensynet til 

informantenes anonymitet derfor oversatt til norsk. 

2.5 Reliabilitet og validitet 
I all forskning er problemstillinger tilknyttet reliabilitet og validitet viktig. Skillet mellom 

dem er i kvalitative studier ikke så absolutt som i kvantitative, de drøftes derfor i samme 

avsnitt her (Stiles, 1993). Hvorvidt man kan stole på den metodiske prosessen som er 

gjennomført (reliabilitet) og styrken til fortolkningene som er gjort av resultatene underveis 

og i etterkant av datainnsamlingen (validitet) er essensen ved drøfting av disse 

problemstillingene (Kvale, 2007). Transparens et relevant begrep som omhandler hvordan 
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man ved å synliggjøre faktorer som kan tenkes å påvirke eller ”forurense” utfallet av en 

studie, styrker troverdigheten til prosessen som er gjennomført (Stiles, 1993). I kvalitative 

studier innebærer dette synliggjøring praktiske omstendigheter rundt gjennomføring av 

studien samt bias knyttet til forskerens sosiale og subjektive kontekst i møte med 

informantene, forventninger knyttet til datasettet, studiens kontekst og faglige preferanser 

(Smith et al., 2009). Disse faktorene vil i stor grad, også i denne studien, påvirke både 

reliabiliteten til det semistrukturerte intervjuet som metodisk verktøy og analyseprosessen i 

etterkant, samt validiteten til fortolkningen av datasettet. I kvantitative studier er det vanlig å 

forsøke å eliminere effekten av disse konfunderende variablene gjennom tiltak som vil bedre 

reliabiliteten til verktøyet man bruker i forbindelse med datainnsamling, for eksempel ved 

bruk av anonyme spørreskjemaer, repeterte målinger, dobbel-blind koding etc. (Vogt, 2011). 

I kvalitative studier blir de konfunderende variablene ofte kontrollert for ved å bli innlemmet 

i datasettet. Forskerens subjektivitet sammen med med informantenes subjektivitet inngår 

altså som en refleksiv del av av forskningsprosessen (Flick, 2009, s.16). Den affektive og 

verbale interaksjonen mellom forsker og informant blir for eksempel i IPA bevisst inkludert 

og brukt som en unik kilde til informasjon og forståelse av materialet informanten presenterer 

gjennom det hermeneutiske perspektivet som er innbakt i metoden. Å få informantene i 

studien som presenteres her til å dele sin subjektive opplevelse av prestasjonsangst gjennom 

samtale med meg var dessuten helt avhengig av at intervjukonteksten gav anledning til å 

dvele ved dypt personlige anliggender, noe som forutsetter empatisk interaksjon lignende 

samtaler i den virkelige verden. Informantenes kunnskap om intervjuers bakgrunn som 

fremtidig psykolog og profesjonell musiker kan i tillegg ha påvirket hvilken informansjon de 

var villige til å dele, og dermed også resultatene av studien. Det hermeneutiske, 

psykologfaglige perspektivet i oppgaven er allerede redegjort for i innledningen (avsnitt 1.2.) 

og i analyseavsnittet ovenfor (2.3.2). I sistnevnte avsnitt er dessuten min subjektive kontekst 

som musiker samt personlige synspunkter knyttet til studiens problemstilling redegjort for. 

Det er videre reelt at det valgte dynamiskteoretiske perspektivet også implisitt påvirket 

interaksjonen med informantene, både med tanke på samtalens form og innhold. 

Nysgjerrighet for selvpsykologiens mulige relevans for forståelse av prestasjonsangst har nok 

bevisst og ubevisst påvirket møtet med informantenes fenomenologi. Både underveis i 

datainnsamlingen og i analysearbeidet. Dette aspektet kan representere en teoretisk svakhet 

ved studien både fordi jeg kan ha overvurdert perspektivets betydning for fenomenet som ble 

undersøkt, men også fordi jeg han ha oversett andre viktige momenter som faktisk er reelle. 
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2.5.1 Begrensninger ved studien 
Den største svakheten ved studien som presenteres i oppgaven er at arbeidsprosessen nesten 

utelukkende har blitt gjennomført av én person. Noe som er problematisk i relasjon til 

prosessens transparens. Og da spesielt reliabiliteten til gjennomføring av intervjuene og 

analysen, samt validiteten til fortolkningene som er gjort på bakgrunn av datamaterialet. 

Seleksjon av informanter og transkribering har også foregått uten tredjepart til stede. Det 

grunnleggende analysearbeidet ble gjennomført på egenhånd, men her ble resultatene 

redegjort for og drøftet i samtale med veileder. Praktiske strukturelle begrensninger i 

forbindelse med hovedoppgavearbeidet gjorde at det var vanskelig å inkludere en 

utenforstående gruppe mennesker i prosessen. Arbeidet med oppgavens utforming og 

drøftinger av resultatene i diskusjonen er gjort i samråd med veileder og informantene er blitt 

gitt mulighet til å godkjenne bruken av sitater. 

En annen svakhet ved studien er utvalgets størrelse og sammensetning. Fem 

informanter gjør at en optimal metningsgrad muligens ikke er oppfylt, det vil si at elementer 

ved problemstillingen som er reelle i den virkelige verden muligens ikke er fanget opp fordi 

utvalget i denne sammenheng kanskje er for lite. Det er derfor mulig at resultatene ville blitt 

mer valide, eller anerledes, dersom antallet informanter var noe høyere. Effekten av 

informantenes sammensetning er dessuten uklar, det var få som meldte seg frivillig og de 

som ble rekruttert via eget nettverk kan ha egenskaper som ikke gjenspeiler musikergruppen 

som helhet. Både som et resultat av personlige egenskaper og antall. Det kan for eksempel 

være at andre omstendigheter eller øvrige psykiske helseproblemer hos informantene kan ha 

forårsaket at de hadde prestasjonsangst, eller gjorde at den var så alvorlig. Komorbide 

tilstander ble ikke kartlagt systematisk. Begrensninger ved utvalgets størrelse og 

sammensetning gjør at tendenser i materialet, hovedfunn og hypoteser om 

årsakssammenhenger derfor ikke vil kunne statistisk generaliseres til å gjelde alle musikere 

med alvorlig prestasjonsangst (Kvale, 2007). En teoretisk generalisering kan allikevel være 

valid, men må gjøres med forbehold. Det forutsetter bl.a. at leseren av studien er seg bevisst 

de kontekstuelle forutsetningene for resultatene (Kvale, 2007). Hypotesene som genereres og 

utforskes i diskusjonen må eventuelt styrkes og valideres av senere forskning.  
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3 Resultater 
3.1  Kort presentasjon av informantene 

Kjennskap til informantenes bakgrunn vurderes som hensiktsmessig for å få et større utbytte 

av resultatene som presenteres. Den deskriptive informasjonen er hentet fra intervjuene.  

Hans har hatt fast jobb i ulike orkestre gjennom et langt yrkesliv. Han knytter sin 

prestasjonsangst til frykten for ikke å være god nok både ovenfor seg selv og kollegaer, han 

er redd for at de skal se ham som svak. Hans har gjennom hele karrieren kontrollert angst-

symptomene under øvelser og konserter med betablokkere og immodium, han har også vært 

sykemeldt i en lengre periode for utmattelse og depresjon forbundet med prestasjonsangsten. 

Helena gikk rett fra studiene til fast jobb i orkester. Hennes prestasjonsangst har 

plaget henne etter et plutselig panikkanfall under en konsert for noen år siden hvor hun 

opplevde å miste kontroll over seg selv og instrumentet. Hun bygger nå aksept for seg selv og 

kapasitet til å mestre prestajonsangsten i det daglige ved hjelp av meditasjon og yoga. Dette 

hjelper henne også til å samle fokus i livet forøvrig, som er en kilde til stress når hun samtidig 

skal prestere som musiker. Helena har aldri brukt medikamenter for prestasjonsangst. 

  Lene fikk fast orkesterjobb etter en vanskelig periode på flere år med mye angst 

knyttet til det å prøvespille. Hun opplevde under studietiden å få mange selvsaboterende, 

kritiske tanker i situasjoner hvor hun skulle prestere musikalsk og jobbet i ettertid aktivt for å 

mestre disse tankene på egenhånd. Lene beskriver seg selv som en perfeksjonist, med frykt 

for å tape ansikt foran andre musikere. Etter å ha oppdaget betablokkere gjennom noen 

venner ble hun etterhvert i stand til å vinne sin første jobb som hun nå har hatt i et par år.  

Amanda begynte i sin nåværende orkesterjobb for over mange år siden. Hun opplever 

i perioder å sitte i orkesteret som en klaustrofobisk opplevelse hvor hun kan få panikk for å 

ikke komme seg bort. Siden 20-årene har hun brukt betablokkere og b-preparater for å mestre 

jobben og symptomene som oppstår når hun blir redd, selv om det gir henne mye skyld- og 

skamfølelse. Amanda sier hun alltid har vært en pliktoppfyllende person, hun husker seg selv 

som et sjenert barn som lengtet etter at andre skulle se henne og ta hensyn. 

Anton har hatt fast orkesterjobb i noen år. Hans prestasjonsangst er i det daglige knyttet 

til å ikke kunne stole på ukontrollerbare variabler som naturlig følger instrumentet han 

spiller. Han kan få en dårlig magefølelse under en konsert med konsekvens i negative 
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forventninger til eget spill. Når han ikke innfrir forentninger til seg selv vil kollegaene 

kanskje høre det og tenke kritisk om ham. Prestasjonsangsten førte til en svingende 

selvfølelse da han prøvespilte til jobber, som det tok lang tid å normalisere. Han beskriver seg 

selv som veldig selvkritisk og at prestasjonsangsten i perioder har gjort ham deprimert.  

3.2 Hvordan opplever klassiske orkestermusikere sin 

prestasjonsangst? 

Studiens primære mål var å ta rede på hvordan musikalsk prestasjonsangst oppleves, 

resultatene presenterer derfor prestasjonsangstens fenomenologi slik informantene i denne 

studien formidlet den. Analysen viste at fem overordnede temaer oppsummerer 

hovedtendensene i datamaterialet. Disse sa noe om at prestasjonsangst oppleves: 1) Som et 

resultat av omstendigheter i fortiden, 2) som en kamp for å beholde kontrollen, 3) som en 

frykt for å tape ansikt, 4) som relatert til perfeksjonisme, og 5) som en utfordring for 

identitetsfølelsen. Disse fem temaene vil bli illustrert ved kommentarer og utvalgte sitater 

som representerer hva som kom frem på tvers av alle informantene, uenighet dem imellom vil 

bli formidlet der det er aktuelt. Informantenes utsagn er satt i kursiv for å gjøre skillet mellom 

sitater og mine egne formuleringer tydeligere. 

3.2.1 Som et resultat av omstendigheter i fortiden  

Alle informantene foruten Anton valgte å åpne samtalen med å fortelle når og hvordan det 

hele hadde startet, noe som indikerer at forståelse av denne fortellingen er viktig. Musikerne 

hadde overordnet sett tre ulike tidspunkt for når prestasjonsangsten hadde startet og dens 

varighet virket å henge sammen med hvor nært informantene definerte den som en del av 

hvem de var. Hans sa for eksempel at han ikke hadde tro på terapi fordi angsten: ”Sitter jo 

som trykt inn i ryggraden liksom”, han mente at hans 32 år lange erfaring med prestasjons-

angst ville trenge 32 år med terapi for å bli borte. Omstendighetene informantene brukte til å 

forklare sin prestasjonsangst kunne bestå av både personlige faktorer og ytre omstendigheter.  

Prestasjonsangst siden alltid: Hans og Amanda kunne ikke tidfeste når prestasjonsangsten 

hadde startet, for dem var det noe de hadde hatt med seg helt fra de startet å spille sitt 

instrument i barndommen. Begge kunne fortelle at nervøsiteten hadde blitt verre i takt med at 

de skulle gjøre viktigere ting i karrieren. Hans hadde tenkt mye på hvorfor hans musikerliv 

hadde vært så preget av prestasjonsangst:  
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Har jo veldig kritiske foreldre. Jeg skulle vel kunne si at 95% av feedbacken fra dem 

er negativ. Så om de var og hørte på når jeg spilte så: “Ja, det var vel helt ok, men du 

bommet litt der, og der spilte du feil”. Mer det fokuset. Og da jeg var mindre så var 

min pappa veldig streng med at jeg skulle øve. Jeg fikk ikke gjøre noe annet før jeg 

hadde øvd. 

På spørsmål om hva han tenkte oppveksten hadde gjort for å øke hans prestasjonsangst, 

svarte han: 

Jeg tenker at den har gjort meg usikker. Gitt meg dårlig selvtillit og en dårlig selv-

erkjennelse. Kjenner at jeg ikke er bra liksom: “Jeg er ikke bra nok, jeg har ikke 

evnen til å..”. Jeg stoler ikke på at jeg kan klare ting selv av uten at de (foreldrene) 

skal stå der på et vis. Bakom skulderen..det tror jeg at det er. Den konstante negative 

inputen hele tiden. 

Amanda forsto den livslange prestasjonsangsten utifra at hun hadde noen medfødte 

biologiske faktorer som gjorde at hun var mer utsatt for nervøsitet, hun brukte beskrivelsen 

”sensitiv personlighetstype” om seg selv flere ganger gjennom intervjuet: 

Jeg var ganske sjenert rett og slett som barn og sånn. Når jeg begynte på ungdoms-

skolen, så ble jeg plutselig veldig redd for å lese høyt i klassen, i klasserommet. Jeg 

kjente at jeg fikk kjempehøy puls og ble skjelven i stemmen og prøvde å komme med 

unnskyldninger som at jeg hadde vondt i magen og prøvde å å slippe å lese da. Og det 

ble et kjempeproblem for meg i ungdomsskolen sånn i 8. og 9. Klasse. Og da husker 

jeg at jeg tenkte: ”Åh, jeg håper det ikke smitter over på spillingen”. Det er jo en 

slags angstfølelse som plutselig dukker opp. 

Prestasjonsangst siden begynnelsen av perioden som selvstendig voksen: Lene og Anton 

kunne fortelle hvordan sosiale omstendigheter i perioden rundt overgangen fra sent i tenårene 

til tidlig voksenliv hadde vært med på å utløse prestasjonsangst som de aldri før hadde vært 

plaget av. Denne perioden i livet hadde for begge i etterkant blitt stående som en tid hvor 

følelsen av identitet hadde blitt negativt korrigert. Lene beskrev studietiden slik: 

Plutselig var jeg ikke spesiell lenger fordi alle rundt meg tok meg igjen. Folk som har 

jobbet hardt går forbi folk som ikke har det. Og plutselig, jeg var ikke vant til å ikke 

være best og jeg tror det var veldig vanskelig for meg. Jeg ble ekstremt selvbevisst og 
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ekstremt skuffet hvis jeg ikke bare ”satte” ting. Det var veldig smertefullt og jeg innså 

at: ”Herregud, jeg er ikke Guds gave til verden, jeg er bare en person som alle 

andre”.  

Hun mente at det oppblåste selvbildet hun hadde med seg inn i voksenlivet kunne komme fra 

hvordan voksne hadde behandlet henne i oppveksten: 

Jeg ble alltid fortalt av mennesker som elsket meg.. Voksne i mitt liv, at jeg var så 

spesiell og så smart og så både det ene og det andre: ”Hun er så moden” og ”se på 

alle de store ordene hun kan bruke” og ”se så bra hun spiller fiolin” og jeg bare.. 

Man bruker det til å definere seg selv: ”Jeg er den typen person” liksom. 

Anton beskrev kontrasten i selvbildet før og etter en tilsvarende korrigering: 

Foreldrene mine har alltid gitt meg utrolig positive tilbakemeldinger og det er veldig 

fint. Men jeg følte også etterhvert at jeg ble veldig, i videregående skole-alder, litt 

sånn megaloman rett og slett.. Hva heter det.. Stormannsgal etter det. Jeg trodde jeg 

kunne gjøre alt, jeg var best. Og ja.. Da følte jeg meg ganske bra, men også har jeg 

opplevd noen ganger noen store ja.. Nederlag.. Og da var det skikkelig dramatisk 

selvfølgelig. Fordi plutselig tenkte jeg: ”Ah, da er det ikke sånn”. 

Han fortalte videre hvordan disse opplevelsene ble starten på en mer selvkritisk holdning: 

”Så da jeg fikk litt kontakt med verden rundt meg, skjønte jeg at det var en annen ting å være 

skikkelig flink, og det var ikke det jeg drev med”.  

Prestasjonsangst siden nylig: Helena hadde ingen erfaring med negativ prestasjonsangst før 

hun var nærmere 30 år, hun fortalte om en konkret konsertopplevelse for 5-6 år siden hvor 

prestasjonsangsten helt plutselig hadde kommet i en form hun aldri før hadde opplevd, som 

en ”panikkbølge” eller ”som et lyn fra klar himmel”. 

På denne konserten så hadde jeg ikke min egen fiolin, jeg holdt på å prøve 

instrumenter og jeg hadde ikke min bue heller..så det var liksom. Det kan jeg forstå 

nå.. Sånn gjør man bare ikke. Det er så dumt, å ikke spille på utstyret man er vant 

med på en vanskelig konsert. Det ble utrolig slitsomt..og det ble så ille at jeg ble nødt 

til å ta ned buen, jeg kunne ikke.. Fordi den begynte å skjelve så mye.. Så jeg satt der 

og bare.. La den ned.. Og det føltes helt ok på et vis da jeg hadde lagt den ned, for jeg 
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bare aksepterte at: ”Det er ikke mer å gjøre med det” men.. Men siden etter det der, 

så.. Det hadde liksom satt seg i kroppen, sånn at hver gang jeg spilte konsert etter det. 

Når det ble svakt.. Så kom det tilbake: ”Svoosjjjh!” samme liksom.. Fysiske følelse. 

Senere i intervjuet kom det fram at hun allikevel hadde reflektert over årsaken og lurte på om 

den plutselige panikkfølelsen muligens kunne komme av hvordan hun hadde lært å leve på 

overflaten i familien hun vokste opp i. Hun hadde en mestringsstil som voksen som gikk ut 

på å alltid være i aktivitet for å slippe å tenke på vanskelige ting, slik at ”panikkenbølgen“ 

derfor muligens opplevdes å komme som en overraskelse: 

Ja, for jeg har flyktet fra saker som har vært slitsomme også.. Det ble nok et 

handlingsmønter i familien at vi shoppet mye. Vi gjorde veldig mye for å ikke behøve 

å være hjemme fordi det var slitsomt og vi kjøpte nye saker liksom og.. Så fort jeg blir 

trøtt eller lei meg eller litt ”low”, da kommer det der at jeg skal kjøpe noe eller gjøre 

noe for å ikke behøve kjenne på det som er slitsomt. Så, jeg syns jeg har fått mer 

oversikt over det, til å identifisere når det kommer og gå imot liksom. 

3.2.2 Som en kamp for å beholde kontrollen  

De fysiske symptomene tar over styringen: Alle musikerne kunne på lignende vis sette 

tydelig ord på hva som konkret skjedde rent fysiologisk og mentalt i forbindelse med 

prestasjonsangsten. Lene illustrerte dette ved å synliggjøre sammenhengen mellom hvordan 

de fysiologiske symptomene på prestasjonsangst ved en opptreden hadde ført til at hun mistet 

kontrollen og at hun dermed ikke klarte å fokusere på spillet slik hun hadde forberedt: 

Det var knær som skalv, ufattelig kalde, iskalde våte hender, klamme.. Som ikke 

fungerer i det hele tatt når man spiller fiolin, for man kan ikke røre dem, man sitter 

fast i strengene. Bueskjelv, en følelse av at jeg kom til å miste buen. Generelt så tror 

jeg det kommer fra at musklene spenner seg, musklene låser seg på en måte (…) En 

slags ”fight-or-flight” respons. Adrenalinet strømmer og hjernen roper: ”Vææ, 

vææ!” (…) Det føltes som en kjeks som bare smuldrer opp, det var så ukontrollert, 

det var ingenting.. Kanskje det ikke var så fælt som jeg husker det, det er vanskelig å 

si, men det føltes definitivt helt ute av kontroll”. 

Hans fortalte i tillegg hvordan han opplevde symptomene som plagsomme lang tid i forkant 

av en fremtidig øvelse eller konsert. Han kunne også beskrive flere kognitive symptomer. 
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Det behøver jo nødvendigvis ikke være på scenen. Det kan jo være på bussen på vei til 

jobben, eller hjemme når jeg sitter og ser på TV helt plutselig, så ser jeg meg selv i 

den situasjonen. Jeg skal spille et spesifikt stykke og får nesten samme panikkfølelse 

som jeg kan få på scenen. Det svartner foran øynene og man mister liksom fattningen 

vet du. Liksom, orienteringen. At rommet snurrer liksom. Og så bare kjenner man at 

“nei, men dette går ikke, jeg må gjøre hva som helst for å slippe unna, jeg kan brekke 

armen min liksom, hva som helst for å slippe”. Noe jeg ikke har gjort, men tankene er 

jo der, at jeg skal, en slags flukt liksom. 

At symptomene kunne komme til å løpe løpsk og føre til at man mistet kontakt med seg selv 

og instrumentet i en presset situasjon var noe informantene fryktet. Ettersom det i praksis 

ikke var et alternativ å unnvike jobbsituasjoner hvor dette kunne skje (ingen ville slutte i 

yrket), så kunne to av informantene beskrive hvordan det å bli eksponert for et potensielt 

kontrolltap i forhold til konsertsituasjoner var en ekstra belastning, Helena illustrerte det slik: 

”Jeg kjente at: ’Nei, jeg kaster opp, jeg kan ikke gå inn på scenen!’ Det er jo sceneskrekk 

liksom. Og følelsen av at når dørene stenges (inn til scenen), at man bare: ’Nå er det snart 

for sent, jeg må ut ut ut..’ Forferdelig!” Amanda forsto det mer som klaustrofobi:  

En ting er det åpne rommet, men også av å være i en situasjon som er veldig låst. Du 

har ikke muligheten til å gå noe sted, du må sitte der, du må gjøre det du skal, du må 

spille. Jeg har opplevd det noen ganger som at jeg jeg får liksom.. Nesten litt sånn 

klaustrofobisk følelse da. 

Kontrolltap som forskjellsmarkør for god og dårlig nervøsitet: Informantene var enige 

om at det finnes forskjell på god og dårlig nervøsitet, og at god nervøsitet er en forutsetning 

for å ville prestere ”det lille ekstra” under en konsert. Den dårlige nervøsiteten hang sammen 

med for mye av de fysiske symptomene med en påfølgende opplevelse av kontrolltap. Alle 

informantene opplevde at de hadde for mye av den dårlige nervøsiteten. Som Hans: 

Man er så utrolig avhengig av sin mentale styrke. Litt ulikt i ulike jobber, hvilket 

instrument man spiller selvfølgelig men.. (…) Får man et problem så blir det så jævlig 

direkte og konkret at man leverer et produkt her og nå liksom. Folk har betalt 500 

spenn for å gå på konsert, da skal det funke nå. Ikke senere. Forstår du? Noe som 

skaper en viss stemning på godt og vondt. Den gjør jo også at det blir dette heftige. 

Nervepirrende liksom, som det må være. (G: Én sjangse og..) Akkurat, og det er da 
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det blir på ordentlig på et vis. Men det gjelder om å holde det under det kritiske 

nivået hvor man bare kan utfolde seg. Og det har jo ikke jeg gjort. Eller slik har det 

ikke vært for meg. Det er ingenting som jeg har fått til. 

Helena beskrev hvor marginal balansen kunne være mellom positiv og negativ nervøsitet 

under en konsert: 

Et sånt typisk sted er når man spiller Mahler og det er dritsterkt liksom, alle 100 pers 

gir jernet og så roer det seg og fiolinene ligger alene igjen på en tone høyt høyt i 

registeret, og så skal vi klatre ned i en vakker liten vending. Da er, det er liksom 

tvangstanker deluxe liksom, det er liksom som lagt opp for at man skal kjenne at: ”Nå 

kommer det”. Og om man da skjelver litt, eller om det kommer en skjelv på buen.. Det 

har jo hendt mange ganger, det smitter jo så lett liksom. For om jeg sitter der og 

liksom føler meg ganske så ok, jeg har overskudd og det er ikke noe stress og så hører 

jeg hvor nervøs min kollega er.. Eller egentlig, iblandt blir det verre, men av og til 

blir det også, i beste fall, at når man hører at noen er nervøs så blir jeg roligere. 

Anton opplevde at instrumentet han spilte var følsomt for ytre, ukontrollerbare faktorer som 

ikke var relatert til hans evner men som gikk utover hans spilleglede og kunne utløse 

symptomer på negativ prestasjonsangst: ”Hvis jeg ikke er fornøyd med instrumentet mitt, 

opplever jeg veldig ofte at jeg ikke klarer å gjøre det jeg fysisk sett kunne gjøre for å spille så 

bra som mulig, fordi jeg mister på en måte motivasjonen”.  Han sa på et senere tidspunkt at 

han noen ganger kunne bestemme om denne nervøsiteten skulle bli god eller dårlig: ”Jeg 

føler at hvis jeg forteller meg (selv) at jeg skal den veien, så blir det den veien”. Han var den 

eneste av informantene som formidlet et slikt ansvar. 

Kontroll som en strategi for å unngå prestasjonangst: Informantene beskrev hvordan de 

jobbet med prestasjonsangsten gjennom å på ulike måter ta tilbake kontrollen over det de 

mente forårsaket den, som Helena: ”Jeg forsøker å trene mer når vi har øvelser, på å være i 

den (angst)følelsen, fordi jeg tror at det..at det kommer mye av at jeg.. At man er et annet 

sted i hodet liksom”. For henne var fravær av fokus i forkant av en konsert medvirkende til at 

følelsen av panikk, og hun trente på å eksponere seg selv i situasjoner som var mindre farlige. 

Etter en sykemelding på grunn av prestasjonsangsten hadde Hans kommet frem til at han 

måtte ta ansvar for de tekniske begrensningene han mente han hadde på instrumentet: 
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Det jeg har kommet fram til nå etter sykemeldingen er en ny retning liksom. Jeg må 

øve på ting som jeg aldri har øvd på, for om jeg skal være ordentlig liksom kritisk mot 

meg selv så har.. Om det er én sak som jeg kan erkjenne, så er det at jeg aldri på 

ordentlig har, altå det finnes mange ting som jeg har jukset meg gjennom liksom. Rent 

spillemessig liksom. Og det er jo ikke en bra kombinasjon med prestasjonsangst. 

Han hadde allerede en vane med å forberede seg så mye at sannsynligheten for å bli nervøs 

ble mindre. De gangene han allikevel var i tvil brukte han medisiner i tilfelle de fysiske 

symptomene på prestasjonsangst skulle komme: ”Tschaikovskis 4.. Da kjente jeg på en måte 

at: ’Nei, jeg har ikke kontrollert det tilstrekkelig’, så da tok jeg en betablokker bare for 

sikkerhets skyld. I tilfelle det skulle hende noe”.  

Hans, Helena og Lene fortalte hvordan de også hadde nærmet seg bedring gjennom 

trening eller å fokus på fysisk eierskap til og kontroll over bevegelser i forbindelse med 

instrumentet. Helena søkte kontroll gjennom yoga og meditasjon, som hun mente hjalp henne 

med selvaksept og å oppleve eierskap til kroppen: ”Man har veldig godt av å få litt muskler, 

få litt kontroll på kroppen liksom, for det kan hjelpe også. Kommer det av at man blir slitsomt 

nervøs, da kan jeg liksom.. Om jeg ikke er helt ’zen’, så kan jeg finne hjelp i å kjenne hvor 

kroppen begynner og slutter”. Kostholdsrestriksjoner hadde hun også innført: ”Og så kan jeg 

ikke drikke så mye vin som jeg har gjort før, fordi jeg får angst av det, og jeg kan ikke spise 

så mye sukker og jeg begynner liksom..det høres..det kan føles veldig kjedelig, men jeg ser 

liksom hvilke gevinster jeg får av det. Jeg er så ekstremt lettpåvirkelig av stimuli liksom”. I 

en situasjon hvor hun kunne risikere å bli overveldet av prestasjonsangst brukte hun 

ansvarliggjørende og kontrollfremmende instruksjoner ovenfor seg selv: ”Jeg bruker å si til 

meg selv: ’Hvem er det som bestemmer?’, ’Det er jeg som bestemmer, det er min hånd, det 

som skjer nå..’, ’Nå skal jeg løfte armen, nå skal jeg løfte buen og jeg skal sette ned den og 

det kommer ikke til å kræsje, det kommer ikke til å..’ liksom”. Hans bemerket det negative 

aspektet ved å kontrollere livet for å mestre jobben: ”Og det er det jeg har blitt så jævla lei 

av. Å alltid måtte holde..kontrollere hele tiden.. ’Kan ikke spise dét’, ’Jeg kan ikke gjøre dét 

samme dag som en konsert”. Det blir et fattig liv på et vis”. 

Amanda gav et dypere innblikk i hvordan hun opplevde et mulig psykologiske aspekt 

i sammenhengen mellom kontrollbehovet og negativ prestasjonsangst: 

Tilbake til det der med prestasjonsangst og hvordan man jobber med det, så føler jeg 

jo at det er en kontinuerlig prosess og at i perioder går det litt bedre og i andre 
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perioder så føler man at: ”Arh..nå har jeg ikke full..” Det handler jo om, for meg 

handler det mye om kontroll da. Og kanskje kontroll på egne følelser eller kontroll på 

om jeg føler meg sterk eller svak. Fordi at hvis du går inn og skal spille en konsert og 

føler deg litt svak og er på defensiven da. Og lar liksom de dårlige tankene få plass, 

da er det liksom.. Da har man tapt litt. Så det blir for meg kanskje litt sånn, kan være.. 

Kaller det kanskje litt kamp, men det der å greie å være på offensiven. Tenke liksom: 

”Dette er gøy” og tenke også at: ”Her sitter jeg som en liten brikke” ikke sant.. 

Kontroll gjennom bruk av medisiner: Tre av fem musikere i denne studien opplevde det 

som helt nødvendig å benytte seg av betablokkere for å ta kontroll over fysiologiske 

symptomer på prestasjonsangst. To av disse tre musikerne hadde brukt betablokkerne i 

mellom 20-30 år, også på øvelser. Én av musikerne hadde under noen få perioder brukt 

angstdempende medisiner utskrevet av lege. Én musiker benyttet seg av Immodium for å 

sikre seg mot å ufrivillig måtte gå på do mens han/hun satt på scenen. Én av musikerne hadde 

ved ytterst få anledninger tatt et glass vin rett i forkant av en konsert. Anton fortalte om 

alkoholens virkning ved denne ene anledningen: ”Så det gjør sikkert at jeg ble..at jeg spilte 

litt bedre fordi at jeg var mindre selvkritisk, og så oppfatter jeg det som at det (spillemessige) 

ble enda bedre fordi jeg var mindre selvkritisk..”. Lene beskriver sitt forhold til betablokkere 

slik: ”Ja, de får meg til å føle at jeg jeg har et slags hemmelig våpen som sikrer at uansett 

hvor mye arbeid jeg har lagt ned, så greier jeg å vise det frem på scenen”. Hans beskrev 

bruksomfanget av medisiner inntil han ble langtidssykemeldt slik: ”Det har gått så langt at 

jeg ikke har våget å ta en tone på jobben uten betablokkere. Alt, øvelse, hva det enn skulle 

være liksom så.. Det har jeg i prinsipp gjort siden jeg begynte å spille her (i nåværende jobb) 

tror jeg”. Han fortalte også at den kontrollerende effekten hadde avtatt gjennom mange års 

bruk. Det fremsto som tabu å snakke om og bruke medisiner mot prestasjonsangst i 

musikerkretser. Informantene hadde ikke problemer med å fortelle om sin bruk under 

intervjuet, men de skammet seg eller fryktet negativ tilbakemelding fra kollegaer dersom de 

skulle innrømme bruken åpent på arbeidsplassen, her beskrevet av Amanda: 

Jeg mener ikke (at jeg er) sprø, men at man.. Man har jo litt problemer da. Man 

skulle jo ønske at man ikke trengte de alltid, at man var så kul eller at man hadde så 

kontroll da. For det handler jo kanskje om kontroll mye. For det der å bli..hvis du blir 

nervøs så mister du på en måte kontrollen, men det er jo det jeg har liksom ganske 
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mye senere prøvd å ta tak i da: ”Hvordan skal man greie å ta den kontrollen selv og 

ikke spise en pille for å roe seg?” 

3.2.3 Som en frykt for å tape ansikt  

Prestasjonsangstens diffuse objekt: Det var vanskelig å få konkretisert hva informantene 

var redde for i sin prestasjonsangst. Helena prøvde å forklare: 

Det oppleves ikke som at det har med å gjøre at: ”Nei, jeg kommer til å spille feil, jeg 

kommer til å spille feil!” Det er mer, jeg vet ikke..henger det sammen? Det er mer en 

fluktfølelse liksom. ”Jeg må ut, jeg må bort!” Og det er vel en redsel for å stikke seg 

ut, det er en redsel for at man skal ødelegge liksom. 

Informantene forsikret meg opptil flere ganger om at de kjente seg sikre på at de var flinke til 

å spille sitt instrument og at manglende tekniske ferdigheter ikke kunne ta ansvaret for at de 

hadde prestasjonsangst. Amanda brukte ytre beviser for dette tidlig i karrieren: ”Med at du 

blir godkjent (til å spille i proft orkester) så vet du at du er god nok til å være vikar iallefall 

så..”. Hans beskrev videre hvordan selvsikkerheten muligens var litt påtatt eller skjør: 

Jeg vet akkurat hva jeg kan liksom, jeg vet hvor bra jeg er på øverommet. Jeg vet at 

jeg kan spille bedre enn de fleste, når ingen hører på liksom. Og innimellom når 

andre hører på.. Men det er jo ikke sånn at jeg.. Det er jo det jeg ikke er like sikker 

på, det er det som er greia.. At jeg ikke er sikker på at jeg kan gjøre det jeg vet at jeg 

kan når det gjelder.  

Spesielt nervøsitet i situasjoner hvor musikken som skulle spilles ble mer transparent og svak 

var farlig, da man kunne komme til å stikke seg ut på en negativ måte. Som hos Anton: ”Og 

så har du nettopp store forventninger ovenfor deg selv fordi du vet hva du vil gjøre med den 

(transparent solo), du vet hvor bra du kan spille det. Så da tenker du hvis det ikke går bra, da 

er du skikkelig dårlig”. Nervøsitet i sart musikk var kunne komme til hørbart uttrykk ved at 

strykerne fikk bueskjelv og at luftstrømmen hos blåserne mistet trykket eller fikk ufrivillig 

skjelving. Alle informantene fryktet å komme i en situasjon hvor fysiologiske symptomer 

skulle utløses. Dette aspektet ved prestasjonsangst hadde etter hvert fått sin egen indre 

dynamikk, som hos Amanda:  
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At hvis du sitter der og tenker at: ”Oi, nå må jeg ikke bli nervøs” , ”Åja, nå kjenner 

jeg noe, nå kommer det” liksom. Det ødelegger for prestasjonen. Så det blir jo mye 

den der redselen for at det skal komme, at du klarer ikke stoppe hvis adrenalinet har 

begynt å pumpe rundt og sånn..så er det vanskelig å roe seg da. 

Lene fortalte hvordan frykten for å bli nervøs kanskje hadde en bakenforliggende årsak i 

tidligere minner relatert til å kjenne seg psykisk nedbrutt: ”Jeg har kræsja og brent meg et 

par ganger. Jeg tror det er veldig vanskelig å eliminere sånt fra hukommelsen. Minnet 

kommer alltid til å være der tror jeg”. Hva informantene risikerte ved negativ nervøsitet, 

eller bare trusselen om at angsten skulle kunne dukke opp, handlet om å bli evaluert. Noe 

som medførte sterke følelser av mindreverd, som hos Hans: 

Jeg tror at folk skal tenke dårligere om meg. Mene at jeg er dårlig og svak og 

mislykket. Men det kunne de jo like gjerne synes om jeg spilte feil på grunn av noe 

annet, men akkurat det å høre at jeg er nervøs er den store greia..og jeg vet da faen 

hvorfor. Spille feil kan alle gjøre. Men å være så nervøs, da er man jo generelt sett et 

dårligere menneske, et b-menneske på et vis.  

Å bli sett og hørt: Spillesituasjoner hvor informantene kunne føle økt selvbevissthet eller 

ytre oppmerksomhet rettet mot seg selv var sentralt for opplevelsen av prestasjonsangst. Lene 

illustrerte det slik: ”Hva som helst hvor jeg vet at jeg kommer til å høre min egen fiolin. Hvor 

jeg kommer til å høre min egen klang og hvor jeg vet at folk kommer til å høre meg så er 

det..reelt. Så er det reelt”. Amanda uttrykte hvor ubehagelig det var at andre skulle høre at 

hun skalv: ”Får du bueskjelv så klarer..kan du ikke spille ordentlig. Og det er jo innmari 

kjedelig da..Pluss at du føler at de som sitter vedsidenav deg ser det, de som sitter bak ser 

det. Det blir en sånn.. Du blir jo også veldig fokusert på deg selv”. Hun forklarte at hennes 

generelle selvbevissthet kom til syne i disse situasjonene: ”At man er kanskje en litt sånn 

sensitiv type da, men også at man altså har lett for.. Fokus på ’hvordan er jeg nå?’,’hvordan 

oppfatter andre meg nå?’” Hun opplevde det å bli ”sett” var ulikt på forskjellige 

arbeidsplasser: ”For meg så har det vært mye lettere å for eksempel jobbe i operaen, i 

orkestergraven hvor man ikke synes”. De øvrige informantene understreket forskjellen på å 

bli lyttet til av et publikum og av kollegaer, som Lene beskrev det: 

Det er mye lettere for meg å spille for et publikum bestående av vanlige folk, et vanlig 

publikum, enn det er å spille for en gjeng kollegaer. Det er tøft. Jeg tror det er fordi 
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da kommer hele biten som har med: ”Ja, jeg ønker å formidle, jeg vil musisere”, men 

da blir du i tillegg beglodd av folk som består av den samme materien som deg selv, 

og du vet at de vet hva du gjennomgår. Og på et vis så er det ikke betryggende.  

Hans satte ord på hva som sto på spill dersom kollegene skulle se ham i en presset situasjon:  

Jeg er redd for å drite meg ut foran kollegaene, ikke for publikum. Jeg kan være 

akkurat like nervøs på en øvelse som på konsert (G: Hva er det du tenker at de 

eventuelt..) Jeg vet faktisk ikke altså.. Jeg har jo tenkt på det ofte selv at om jeg.. Om 

noen driter seg ut så.. Da bryr jeg meg ikke om det liksom, jeg tenker ikke dårligere 

om den personen for det. På et vis så tror jeg at andre skulle tenke dårliger om meg 

om jeg driter meg ut. Det er vel det som er årsaken. Altså egentlig.. Det er så rart, for 

det er så utroligt knyttet til instrumentet. Jeg er ikke i det hele tatt redd for å drite meg 

ut i andre situasjoner. 

Å bli sett og hørt i en presset eller nervøs situasjon var for informantene forbundet med risiko 

for mindreverdsfølelser, å føle seg mislykket og å være misfornøyd med egen innsats. Lene 

beskrev hvordan fremtoning og ytre anerkjennelse gav henne verdi: 

Vårt ego er så nært knyttet til våre prestasjoner eller hvordan vi spiller instrumentet. 

Og jeg tror vi kan leve greit med det når vi er på egenhånd.. Bare en selv og 

instrumentet på øverommet. Men å få den vurdert eller sett fra utsiden, synes jeg er 

veldig vanskelig, den forbindelsen. Den gjør deg veldig sårbar på et vis. Ikke bare 

skulle jeg ønske at jeg kunne spille perfekt hele tiden, jeg skulle også ønske at jeg 

kunne spille og ikke bli såret eller knust når jeg kommer til kort. Det er pinlig for meg 

også, å vite at når jeg føler meg dritt, så hater jeg at folk kan se det. Det er flaut å 

bli.. Jeg vet ikke.. Det er flaut når folk kan se ”inni” deg eller.. Jeg vet ikke.  

Skamfølelse: De latente følelsene bak angstsymptomene, var relatert til skam. Flere av 

sitatene i avsnittene i avsnittene over har allerede vært inne på dette. Anton kunne fortelle om 

skamfølelse implisitt via opplevelsen av mindreverd: ”Nei, jeg er ikke best. Jeg kan velge 

noen musikere som jeg spiller bedre enn, men det er ikke ikke noen vits. Jeg har fortsatt noen 

mindreverdighetskomplekser, de forhindrer meg ikke spesielt i å gjøre jobben min på en grei 

måte. Jeg prøver å gjøre det beste jeg kan og ja..”. Det at andre skulle se at de følte seg 

utrygge, var nervøse eller ikke mestrende ovenfor kravene i yrket, var eksplisitt uttalt som 

skamfullt for alle informantene bortsett fra Helena. Lene beskrev den veldig tydelig: 
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Og så er det skammen, skammen for å feile og å være så nært forbundet med den 

feilen. Eller den svakheten som..at du lar det påvirke deg så voldsomt. Som.. Hvis du 

var velbalansert ville du vært i stand til å si ”Jaja, du vet..jeg bomma på det løpet! 

Jaja..” Og så er det.. For meg er det et aspekt av..skam ved å liksom: ”Jeg bomma på 

det løpet og jeg kunne drept meg selv for det, og nå kan du se det i hele fjeset mitt!”  

Amanda kom tilbake til følelsen av skam flere ganger under samtalen og så den i 

sammenheng med sin opplevelse av prestasjonsangst: ”Jeg vil jo gjerne være en sånn person 

som takler situasjoner da, og selvfølgelig kjempeviktig å kunne takle og..altså det er jo 

jobben min og det å takle å spille konserter enten om det er alene eller i orkester (...) At det 

er veldig sånn en skamfølelse”. Følelsen kunne oppstå i direkte sammenheng med en 

spillesituasjon: ”Stivner ja og at man er så skjelven at det går nesten ikke an liksom. Du sitter 

og.. Så kjenner du bare at du blir utrolig skamfull da for at du vet at de ved siden av merker 

det, kanskje dirigenten ser det”. Hun trodde skammen kunne ha en sammenheng med 

hvordan forholdet til følelser var i familien hvor hun vokste opp. 

Det er litt vanskelig å vite egentlig, men jeg tror det at i forhold til det å skulle være.. 

Føle skam og skyld og alt det der i forhold til nervøsitet og ikke ha kontroll eller.. De 

vanskelige følelsene rundt det der. Det kan vel ha noen sammenheng med oppvekst 

(...) Jeg har jo hatt et kjempefint forhold til min mor, det er ikke dét men, at det var 

lite åpenhet rundt vanskelige følelser da eller vanskelige ting. Sånn at man kanskje 

blir litt sånn som person at man går og skammer seg en del. 

I tillegg til skammen ovenfor å ikke mestre jobben og prestasjonsangsten, hadde hun 

skyldfølelse for å ha brukt betablokkere. Hun gav inntrykk av at hun ville bli ansett dårligere 

av kolleger dersom hun fortalte om bruken: ”Du tør ikke si det til noen og at man. Ja, 

følelsen av liksom egentlig å jukse litt eller. Jeg slet fryktelig med det altså etterhvert”. 

3.2.4 Som relatert til perfeksjonisme 

Perfeksjonistiske idealer: Perfeksjonistiske holdninger og et ideal om gode presterende 

ferdigheter hadde uttalt sammenheng med hvordan fire av fem musikere opplevde sin 

prestasjonsangst, men muligens i noe varierende grad. Lene var den som snakket tydeligst og 

mest om dette aspektet, så hennes formuleringer vil bli brukt som et tydelig eksempel på 

hvordan sammenhengen mellom prestasjonsangst og perfeksjonisme kan oppleves. Hun 
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fortalte tidlig i intervjuet hvordan hun forsto perfeksjonisme som en del av hennes 

personlighet: ”Jeg er en perfeksjonist, så uansett hva jeg gjør så behøver jeg å..være god til 

det..jeg trenger å..jeg liker ikke å bli sett feile i noenting!” Hun kunne videre fortelle hvordan 

idealet om perfeksjon var definerende for hvordan hun tenkte om seg selv: 

Jeg tror at for meg, så er det en følelse av å ha en idé, muligens litt oppblåst, av 

hva mitt potensiale er, av hva det beste jeg kan gjøre. Og så alltid føle at jeg 

kommer til kort, eller at jeg ikke når opp til den idéen. Det er liksom..et begjær 

etter å ville prestere det beste, det mest perfekte, det mest.. Du vet, hva jeg ser 

for meg at jeg kan gjøre, det beste liksom.. Jeg forventer ikke å låte som 

Vengerov (konsertfiolinist), men jeg har denne idéen om hva jeg kan gjøre på 

mitt ytterst, ytterst, ytterst beste og hvis jeg kommer til kort.. Det er veldig 

vanskelig for meg. 

Idealet om perfeksjonisme var for henne, og informantene generelt, relatert til å beholde et 

bilde eller ”image” av seg selv som en dyktig musiker blant kollegaer: 

Kanskje folk (i utgangspunktet) tror at: ”Ah, denne personen er en skikkelig 

solid utøver” og hvis du gjør for mange feil så kan de endre sin oppfatning av 

deg: ”Jaja, jeg trodde alltid at hun var virkelig solid, men hun bommet der og så 

var det alt det andre også, så ja.. Hvis jeg føler meg usikker, eller jeg ikke har 

jobbet hardt nok, så er det som om: ”Ånei, de kommer til å høre at jeg ikke er i 

form” og ”dette er ikke nivået jeg tok med inn i jobben for 4 år siden”eller det 

kan være alt mulig. Jeg tror at de liksom.. Hvis jeg liker en frasering og at jeg 

synes jeg spiller interessant, at noen vil si: ”Oi, det var smakløst” liksom. Du 

vet at de lytter med slike ører sannsynligvis fordi jeg lytter med sånne ører (G: 

Til andre eller deg selv?) Begge, men ovenfor andre. Det er vankelig å lytte til 

hvilken som helst musikk, selv fremført av.. Spesielt fremført av de beste. Det er 

vanskelig å lytte til hvilken som helst musikk uten å sile det gjennom det 

tekniske. Det er vanskelig for meg å gå på hvilken som helst orkesterkonsert, 

selv en bra, en dårlig, en middels, uten å si: ”Oi, oboen var litt ute her”. Eller 

du vet: ”Jeg ville hatt litt mer bratsj i den frasen”, ”hm, det er veldig bra, men 

jeg skulle ønske strykerklangen var litt større”. På mange måter tror jeg 

utdannelsen vår.. Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke mange musikere som kan lene 

seg tilbake og faktisk, ikke ha det tankesettet. Jeg klarer i hvert fall ikke det. Det 
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er sjelden jeg kan sitte og ikke i en eneste del av hjernen plukke ting fra 

hverandre. 

Amanda hadde en annen forståelse enn de andre informantene, hun fortalte hvordan hun 

mente tradisjonen rundt klassisk musikkutøvelse la opp til perfeksjonisme hos musikere: 

Du har ingen slingringsmonn, ikke noe å gå på. Det er så prestasjons.. Det skal 

være perfekt ikke sant, det skal være det og du må også være en del av det 

perfekte og du kan jo liksom angst i forhold til at man ikke klarer det kanskje.. 

Selv om man har øvd masse på stemmene og sånt. 

Helenas strebende idealer kom til syne mest gjennom hvordan livet hennes forøvrig fungerte. 

Hun hadde mange områder i tilværelsen hvor hun hadde ambisjoner om å strekke til samtidig, 

som det å være en perfekt mor ovenfor barna og en god kjæreste for partneren i tillegg til å ha 

overskudd til husarbeid og å gjøre ekstra aktiviteter i hjemmet utenom arbeidstid: 

Så jeg tror at panikkangsten min virkelig henger sammen med, med min liksom.. 

Min psyke forøvrig. Det er ikke bare liksom.. Det er vel aldri bare én sak, men 

jeg har drevet meg dit littegrann (G: Hvordan da?) (...) har en tendens til å 

kjøre på veldig hardt når alt føles bra og gøy, og senere så raser jeg sammen.  

Hun sa senere i samtalen at: ”Nå forsøker jeg å øve på å være litt mer 'akkurat passe' 

liksom”. Det å kunne spille uten å bli nervøs fremsto som et ideal blant profesjonelle 

musikere og kom for eksempel til uttrykk på denne måten i samtalen med Hans: ”Det er 

uakseptabelt. I min verden også. Jeg setter et enormt press på meg selv”. 

Selvkritkk og selvstraff: Å ikke leve opp til egne krav om prestasjon førte til negative 

følelser hos alle de intervjuede musikerne. For to av informantene medførte det bevisst og 

direkte selvkritisk evaluering, Lene kunne se tilbake på sin studietid og si: ”Jeg mener, jeg 

tror mange av oss har det sånn.. Selvfølgelig, du vet.. Man ser tilbake og så er det så enkelt å 

dømme sitt yngre selv, men jeg skulle virkelig ønske jeg hadde jobbet hardere”. Flere av de 

andre informantene beskrev seg selv på lignende måte. Selvkritikk og en selvdevaluerende 

holdning var både implisitt og eksplisitt observerbar gjennom språkbruk. Anton var i tillegg 

veldig klar over hvordan han så på seg selv: ”Jeg er også veldig selvkritisk, som de fleste 

musikere egentlig tror jeg”. Forekomsten av hans selvdevaluerende holdning økte i forkant 

av, under og rett etter konkrete situasjoner hvor informantene kjente på prestasjonsangst: ”Ja, 
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altså når jeg sitter der og jeg vet at jeg skal spille konsert og kanskje har jeg et instrument 

som jeg ikke er fornøyd med og jeg føler at jeg ikke er sånn 100% i god form fysisk, så tenker 

jeg at: ’Det er en en fare for at det ikke går bra’, og: ’Jeg kommer ikke til å gjøre et godt 

inntrykk’ rett og slett”. Hos Anton gjorde følelsen av å ikke ha evnen til å bruke nervøsiteten 

til noe positivt i konsertsitusjon slik han observerte at andre mer ”naturlige musikere” 

gjorde, at han ved jevne mellomrom kunne tvile på om han hørte hjemme i yrket overordnet 

sett: ”Og jeg føler også at det er noen (musikere med lignende prestasjonsangst) som kanskje 

fortsatt, akkurat som meg egentlig, lurer på om det å være musiker er det riktige stedet for 

seg selv”.  

Hos Hans kunne de selvkritiske holdningene observeres utifra hvordan han påla seg et 

personlig skyldansvar for sin prestasjonsangst fordi hans negative personlige egenskaper 

gjorde at han ikke hadde greid å ordne opp i de tekniske aspektene ved instrumentutøvelsen, 

som han mente var årsaken til at han hadde det så dårlig: ”(Jeg er) ikke så effektiv kanskje, 

jeg er ganske lat liksom når det gjelder mye.. Det kommer jo igjen fra det med at jeg har 

vanskelig for å gi saker og ting tålmodihet på et vis”. Dette til tross for at han objektivt sett 

hadde oppnådd mye suksess i sitt liv på grunn av sine musikalske ferdigheter. Anton brukte 

bevisst depressiv grubling i etterkant av opplevde dårlige prestasjoner for å straffe seg selv 

etter å ikke ha prestert optimalt. Noe som impliserer et skyldansvar: 

 Men allikevel kunne jeg ha spilt det, ihvertfall uten den feilen, så det var min 

skyld. (...) jeg ble litt sånn deppa etterpå, ikke ordentlig deppa..men litt. (…) Jeg 

vet at det ikke er noe produktivt å være deprimert, det er jo bare negativt, det 

hjelper ikke. Det blir bare mer og mer. Så jeg vet at når noe sånt skjer så har jeg 

ansvaret for meg selv og for jobben min å se bort fra det, jeg vet det. Det er ikke 

alltid nødvendigvis lett selv om man vet det, men samtidig noen ganger når man 

ikke må prestere godt rett etter, kan man også ha lyst til å være deprimert. Det 

kan skje.. Altså til å tenke at: ”Det gikk så dårlig, det går ikke an!” og sånt. 

Alle informantene hadde et klart bilde av at selvkritiskheten kom fra eget hode. Lene var den 

eneste som i tillegg fortalte at det negative selvsnakket opplevdes som å komme utenfra, som 

ukontrollerbare ytre stemmer som fortalte henne hvor dårlig hun var: 

Mitt problem er..en del av problemet er at hvis jeg spiller når jeg er nervøs. 

Hvis jeg ikke har øvd på ting i hodet liksom.. Er det som om stemmer kommer 

liksom: ”Den klangen var dårlig!”, ”Det var falskt!”, ”De syns at du er 
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dårlig!”, ”Herregud, de hørte deg!” Så nå inngår det som en del av mine 

forberedelser.. Når jeg forbereder noe virkelig seriøst som en audition, å øve på 

ting å si som erstatter de (kritiske) tankene. Og når jeg har den monologen som 

jeg kan gå gjennom, da vil ikke de andre (kritiske) ordene komme og ta plass. 

Positivt selvsnakk hadde ingen virkning fordi hun opplevde å ikke tro på det når det kom til 

stykket: ”Fordi hvis jeg bare holder på med de positive greiene, så kan jeg.. Jeg psyker meg 

selv utav det. Jeg kan..selv om jeg sier: ”Du kommer til å lykkes, dette går kjempebra!”, vil 

jeg fremdeles ha den andre (stemmen) som sier liksom ”eller ikke!” Lene viste hvordan hun 

også rettet sin evaluerende og noen ganger negative kritiske stemme utover gjennom å 

vurdere kolleger og andre musikere hun kunne høre på konsert. 

Man begynner å behandle folk rundt seg som man spiller med, på samme måte 

som man behandler seg selv. Tror jeg. Så hvis du irriterer deg over noe ved deg 

selv og vet det er noe du jobber med.. Vel, hvis din kollega har noe ved seg som 

du føler behøver forbedring og du omgir deg med det dag ut og dag inn, så blir 

det på en måte en forlengelse av deg selv som du ønsker skal fikses eller 

forbedres eller..ja. 

Som en forlengelse av dette hadde Anton kontinuerlig med seg en forventning om at andre 

vurderte hvordan han spilte sitt instrument: ”Man er alltid bedømt jobbmessig selv om det 

kan være veldig hyggelig miljø og så videre men..alltid..det er alltid kollegaer rundt deg som 

hører kritisk på det du gjør. Så du vil gjerne prestere godt hele tiden, også på øvelser”. 

Senere i intervjuet fortalte han hvordan han brukte selvkritikk for å forberede seg på å motta 

forventet negativ tilbakemelding: ”Den selv-kritiskheten som jeg snakket om var kanskje 

egentlig en sånn selvforsvarsmekanisme fordi jeg ville ikke at negative tilbakemeldinger 

kom.. Skulle komme uventet på meg. Så jeg prøvde å gi dem til meg før de andre gjorde det”. 

Han hadde i realiteten aldri opplevd å få negativ kritikk fra kolleger.  

3.2.5 Som en utfordring for identitetsfølelsen 

Musikken som en identitetsmarkør: Anton uttrykte det identitetsmessige grunnlaget for 

prestasjonsangsten slik: “Vi identifiserer oss veldig i det vi gjør som musikere”.  Dette var en 

forholdsvis ny innsikt som hadde gitt ham en større forutsetning til å trives som musiker på 

lang sikt: ”Og det er også noe som jeg har lært (...) at man må skille mellom seg selv som 
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person og som instrumentalist”. Hans beskrev sammenhengen slik den fremsto for ham litt 

mer utfyllende: 

Jeg er liksom jobben.. Jeg er liksom ett med instrumentet på en.. ett med det her. 

Akkurat som en skuespiller er. Eller de har det jo nesten lettere, for de spiller jo en 

rolle. De går jo inn i noe helt annet. Sånn sett har de det kanskje litt lettere. Sånn er 

det jo ikke for oss, man går jo ikke inn i en rolle på samme måte.. Det er liksom en 

forlengelse av meg selv, det er jeg som spiller, det er ikke noen annen, det er ikke.. 

Visst er det noen annen som har skrevet musikken, men jeg skal spille den liksom. Det 

er liksom ikke Hamlet som står og spiller instrumentet, det er jeg som skal spille. 

Anton reflekterte rundt sårbarheten og ambivalensen knyttet til risikoen ved å stå frem med 

hele seg i formidling av musikk, et ideal han jobbet for å etterleve: 

Å være musiker betyr jo også å dele svakhetene sine med andre for å, ja å være modig 

nok for å vise svakhetene sine er en del av jobben vår og man skaper en felles styrke 

utav svakheten til individene. Jeg opplever at det er en del av musikkprosessen, å dele 

noe med publikummet. Og også når du opplever å kunne dele den med kolleger så er 

det enda bedre, fordi de er på samme plass i denne mekanismen, de gjør det samme 

som du gjør. 

Å mislykkes i musikkutøvelse, var for informantene nært forbundet med å også være 

mislykket som person, her formidlet gjennom to sitater fra intervjuet med Lene:  

Det er rart.. Jeg tror det er en del av det å være musiker, jeg tror det er en av de tøffe 

tingene vi går gjennom. Denne rare modelleringen, alt kommer sammen..hvor bra du 

spiller blir sammenfiltret med hvilken type person du er liksom. For noen er det 

kanskje mindre sammenfiltret, men jeg har en tendens til å føle at vi er formet av dette 

og det er liksom.. Med suksessfulle musikere er det litt som to sider av samme sak. 

Hun brukte en metafor for å beskrive prestasjonsangstens virkning på selvbildet: 

Det er så definerende som karriere. Det er så spesifikt liksom, det er så bissart at det 

begynner å.. Det er ikke bare hva du gjør liksom, det er hva du er i stor grad syns jeg. 

Ikke 100%, men ja, i stor grad. (G: Så når det ikke går så bra, er det veldig personlig) 

Ja! Ja.. man ser på seg selv på en viss måte, og hvis man deretter skulle utvikle et 
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aggressivt utslett over hele ansiktet i ukesvis etter hverandre og du har en forferdelig 

hud. Det ville påvirket deg fordi utseendet er en del av identiteten, eller for de fleste 

av oss er det dét. Jeg tror det er sånn, hvordan vi spiller blir en del av hvem vi er og 

hvis det går utforbakke, eller degenererer eller noe så er det veldig vanskelig tror jeg. 

Hans brukte en relasjonsmetafor for å beskrive nærheten til og intensiteten i det å kjenne 

prestasjonsangst som en trussel mot selvfølelsen: 

Det kan jo være litt lignende i et forhold. Med den man lever med har man jo 

vanskeligere for å ta visse saker, visse kommentarer eller visse disputter eller sånn. 

Om man hadde hatt det med en venn eller kollega så hadde det ikke spilt noen stor 

rolle, men når man har det med den man lever med så blir det liksom.. Det blir så 

stort.  

Helena ble spurt om hvordan prestasjonsangsten hadde innvirkning på henne som person: 

”Jeg har nok mistet litt.. Selvtillit har man nok mistet.. Ikke selvfølelsen.. Men liksom.. Man 

blir litt nedbrutt av det, absolutt.. Føler seg litt veik.. Man blir veldig sprø og stiller spørsmål 

ved mye liksom”. Videre sa hun at: ”Jeg tror virkelig at det ikke går an å isolere slike ting 

’det her er min sceneskrekk, og det her er altså..’ For meg, alt henger sammen tenker jeg”.  

Følelsen av å leve bak en fasade: To av informantene av kunne verbalt formidle hvordan de 

opplevde å ha en fasade i musikalske sammenhenger, hvor den usikre og 

prestasjonshemmede delen av personligheten måtte skjules for tilskuere: ”Det er litt som 

Pandoras eske føles det som, jeg mener, veldig mange vil jo ikke prate om dette i det hele 

tatt” (Helena). Hans hadde direkte opplevd at hans kollegaer avviste ham når han ville søke 

støtte eller prate om prestasjonsangsten. Lene holdt potensiell fraværende støtte og 

latterliggjøring på avstand ved å fremstå kontrollert og avslappet på utsiden 

Hovedtilbakemeldingene jeg får fra de fleste kollegaer og venner og folk som har sett 

meg gjøre ting er liksom: ”Åh, det er så fantastisk å se deg fordi du er så utrolig 

rolig”, liksom: ”Du er så rolig, du utstråler så mye selvtillit” og liksom.. Jeg synes 

alltid ironien ved det er helt utrolig.. Jeg føler meg definitivt ikke rolig, men jeg tror 

kanskje det er.. Hvis jeg får utsiden til å se rolig ut, føler jeg meg bedre, du vet.. Min 

måte å kontrollere det på.  
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Hun fortalte videre hvor hun mente dette behovet oppsto i studietiden:  

En av mine lærere at: ”Ingen ønsker å se at du er ulykkelig, ingen ønsker å se dét”, 

liksom: ”Hvis du kludrer det til, ikke lag grimaser, ikke lag ansikter, ikke vis til alle at 

du vet at du kludret det til”. På en måte så tar jeg dét til meg faktisk. At en del av å 

opptre også innebærer å ikke gjøre folk ukomfortable med din utilpasshet, det er en 

del av å respektere publikummet. De trenger ikke å bli informert om monstrene du har 

i skapet liksom, de er ikke der for dét. De er der for musikken, og hvis jeg lar dem vite 

at jeg er nervøs og jeg lar dem vite at jeg dømmer meg selv og at jeg ikke er tilfreds, 

så ødelegger det for deres nytelse, fordi de kom ikke for å se dine nevroser, dét er ikke 

interessant for noen.  

Hans beskyldte seg selv for å gjennom et langt liv ha satt opp en mestrende fasade for å 

slippe at andre skulle se hvor skamfullt han syntes det var å kjenne seg så belastet: 

Om jeg fra begynnelsen hadde vist meg svak og bare liksom kjørt utfra dét liksom og 

så bygget opp en slags.. Men jeg har holdt på så lenge liksom, så folk sier jo alltid, 

som nå da jeg sykemeldte meg og har fortalt, folk liksom: ”Altså.. Altså du tuller med 

meg, det er ikke mulig”. Det går ikke an å se på meg at jeg er stresset liksom. Jeg har 

blitt så jævla bra på å liksom skjule det. På alle vis foruten i spillingen. Og da blir det 

liksom.. Da har man liksom bygget opp et slags falskt bilde av en selv på et vis. 

Amanda forklarte hvordan hun la lokk på negative følelser både i musikkutøvelse og i livet 

utenom. Hun betegnet det ikke som en fasade, men mer som en beskyttelse imot emosjonell 

overveldelse og negative følelser knyttet til å kjenne seg defensiv: 

Legger lokk på..på følelser og sånt da og at det egentlig innvendig koker mere. Det 

blir som en sånn der, du føler du skal holde ting nede veldig, eller inne da.. Og at 

man da blir litt sånn trykkoker at det koker inni og så kjemper man så utrolig hardt 

for å greie å holde lokket på liksom. 
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4 Diskusjon 
I avsnittene som følger vil hovedfunn og viktige sammenhenger som kom frem i resultatene 

bli oppsummert og drøftet i lys av teori. Hvordan Kohuts selvobjektsteori kan bidra til en 

dypere forståelse av resultatene vil være et viktig anliggende ettersom datamaterialet styrket 

hypotesen om at det finnes sammenhenger mellom musikalsk identitet og prestasjonsangst. 

4.1 Opplevelsen av musikalsk prestasjonsangst 
Studiens overordnede funn var at fem temaer beskriver hvordan musikalsk prestasjonsangst 

oppleves: 1) Som et resultat av omstendigheter i fortiden, 2) som en kamp for å beholde 

kontrollen, 3) som en frykt for å tape ansikt, 4) som relatert til perfeksjonisme, og 5) som en 

utfordring for identitetsfølelsen. Resultatene har dermed replisert, og utdypet kvalitativt, flere 

etiologiske aspekt som er redegjort for i innledningen (Kenny et al., 2014; Mor et al., 1995; 

Powers et al., 2009). Måten informantene beskrev prestasjonsangstens interaksjon med den 

musikalske identitetsfølelsen: ”Hvor bra du spiller blir sammenfiltret med hvilken type 

person du er” (Lene), samt vektleggingen av viktige omstendigheter i fortiden som en 

forklaring på hvorfor man hadde prestasjonsjonsangst, her eksemplifisert av Hans: ”Har jo 

veldig kritiske foreldre”,  kan betraktes som sentrale momenter i resultatene som muligens 

kan betraktes å utgjøre en grunnmur i problemets utforming.  

Det er en tolkning at de fem overordnede temaene videre illustrerer hvordan 

prestasjonsangst kanskje ikke er et enhetlig fenomen, men kan tenkes å omfatte flere lag eller 

dimensjoner ved en kompleks tilstand som alle er relatert til et bredt spekter negative følelser, 

også de selvrelaterte. Hypotesen illustreres som følger: For det første så omhandlet tilstanden 

til informantene i denne studien det konkrete og merkbare fysiologiske ubehaget og tapet av 

kontroll i en spesifikk spillesituasjon: ”En slags ”fight-or-flight” respons” (Lene). Dette 

konkrete aspektet inkluderte også frykten for at angst plutselig kunne oppstå uten at 

informantene var forberedt (angst for angst): ”Det blir jo mye den der redselen for at det skal 

komme, at du klarer ikke stoppe hvis adrenalinet har begynt å pumpe rundt” (Amanda). For 

det andre innebar prestasjonsangsten en dypere dimensjon knyttet til negative selvrelaterte og 

identitetsnære følelser. Disse latente følelsene, grunnleggende bestående av skam og som 

følge av å ha dummet seg ut foran andre og ikke levd opp til egne idealer om prestasjon: ”Jeg 

har fortsatt noen mindreverdighetskomplekser, de forhindrer meg ikke spesielt i å gjøre 

jobben min” (Anton). For det tredje opplevdes prestasjonsangsten å omhandle hvordan 

informantene forholdt seg til og brukte strategier (forsvar) for å unnvike den førstnevnte 
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fysiologiske angsten og de latente selvrelaterte følelsene: ”Jeg har et slags hemmelig våpen 

(betablokkere) som sikrer at uansett hvor mye arbeid jeg har lagt ned, så greier jeg å vise det 

frem på scenen” (Lene). Det første og siste aspektet fremsto som de mest tilgjengelige sidene 

ved prestasjonsangsten for informantene selv, aspektet som omhandlet de dypere følelsene 

kom gradvis frem i samtalene etterhvert som musikerne ble fortrolige med intervju-

situasjonen. Noe som i seg selv kanskje understreker deres latens og affektive betydning.  

Det er mulig at en slik tredelt og dimensjonell forståelse av prestasjonsangst, som i 

tillegg til de fysiologiske symptomene og forsvarsstrategiene også inkluderer de negative 

selvrelaterte følelsene, kan være spesielt nyttig eller relevant dersom man er mer sårbar eller 

er personlighetsmessig disponert for å komme i en situasjon hvor identiteten som musiker er 

truet: ”At man er kanskje en litt sånn sensitiv type” (Amanda). I samsvar med informantenes 

opplevelse er et også mulig at yrkets karakter, hvor man både må stå frem med hele sin 

sårbarhet når musikk skal formidles og leve med risikoen for å bli bedømt av andre 

representerer en situasjonell risikofaktor for økt prestasjonsangst, illustrert ved følgende 

eksempel: ”Å være modig nok for å vise svakhetene sine er en del av jobben vår» (Anton) og 

«Man er så utrolig avhengig av sin mentale styrke. Litt ulikt i ulike jobber, hvilket instrument 

man spiller selvfølgelig” (Hans). Det er muligens også verdt å påpeke at symptomer som rent 

deskriptivt oppfyller diagnostiske kriterier for en angstlidelse i en ikke-musikalsk populasjon: 

”Det svartner foran øynene og man mister liksom fattningen vet du. Liksom, orienteringen. 

At rommet snurrer liksom” (Hans), må ansees å være fenomener som noen klassiske 

orkesterutøvere må regne med å kunne oppleve og leve med i relasjon sitt daglige arbeid som 

en del av det normale. Denne påstanden illustreres ved informantenes opplevelse av at 

prestasjonsangsten opplevdes å være gradert og noe de aktivt måtte forholde seg til: ”Men det 

gjelder om å holde det under det kritiske nivået hvor man bare kan utfolde seg. Og det har jo 

ikke jeg gjort”(Hans). En passelig mengde fysisk spenning eller stress var nødvendig for en 

god prestasjon og bidro til bra prestasjoner: ”Den gjør jo også at det blir dette heftige. 

Nervepirrende liksom” (Hans), for mye førte til tap av kontroll over instrumentet og 

musikken som skulle fremføres. Balansen mellom disse ytterpunktene var noe alle 

informantene hadde strevd mye med, et moment som muligens kan betegnes som en 

kjerneutfordring for musikerne i studien. 

4.2 Fortolkning av resultatene 
I avsnittene som følger vil jeg utforske den tredelte forståelsen av musikalsk prestasjonsangst 

ved hjelp av Kohuts selvobjektsteori (1971; 1977; 1984). Først hvordan de latente 
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identitetsnære og negative følelsene kan fortolkes til å omhandle musikkens funksjon som 

selvobjekt, dernest hvordan de konkrete angstsymptomene kan forstås i lys av et slik premiss, 

og til sist hvordan musikernes måte å mestre prestasjonsangsten på kan belyses utifra en 

selvpsykologisk forståelse av forsvar. 

4.2.1 Den musikalske identitetens selvobjektsfunksjon  
Oppdagelsen av at latente selvrelaterte følelser kan relateres til alvorlig musikalsk 

prestasjonsangst, fortolkes i denne sammenheng som et uttrykk for at angsten representerer 

sårbare aspekter knyttet til musikernes identitet og selvforståelse. Det var for eksempel et 

sentralt, og et ikke særlig overraskende funn i studien at informantene identifiserte seg tett 

med rollen som musiker og instrumentalist, fire av fem uttrykte denne relasjonen eksplisitt 

(alle foruten Amanda). Hans sier for eksempel så tydelig at: ”Det er liksom en forlengelse av 

meg selv” når han skal spille musikk. At det å spille instrumentet er en del av ham selv kom 

videre til syne gjennom sammenligningen han brukte for å illustrere hvordan han kjenner på 

alvorligheten forbundet med at det går dårlig når han skal spille: ”Det kan jo være litt 

lignende i et forhold. Med den man lever med har man jo vanskeligere for å ta visse saker, 

visse kommentarer eller visse disputter eller sånn”. Gjennom analogien fremstår det som at 

han sidestiller relasjonen han har til instrumentet med relasjonen han kan ha med den: ”Man 

lever med”. Når det går dårlig med spillingen er det tungt på samme måte som når en viktig 

annen avviser, krangler eller kritiserer fordi instrumentet er en forlengelse av ham selv, på 

samme måten som den han lever med er det. Hans´ utsagn brukes i tråd med innledningens 

redegjørelse av Kohuts selvobjektsforståelse, som et argument for at instrumentet og rollen 

som musiker bærer viktige selvobjektsfunksjoner i en musikers liv på samme måten som en 

livspartner. Instrumentets selvobjektsfunksjon ble hos de andre informantene uttrykt på 

lignende vis, for eksempel i sitatene: ”Vi identifiserer oss veldig i det vi gjør som musikere”, 

som viser oss hvordan Anton mener at han er det han arbeider med, og: ”Hvor bra du spiller 

blir sammenfiltret med hvilken type person du er liksom” (Lene), som illustrerer hvordan 

denne symbiosen av hva man gjør og er har en sterk innflytelse på hvilken type person man 

er. Går det dårlig så er man en dårlig person, går det bra så er man en bra person. Dette 

identifiseringsfenomenet har blitt demonstrert hos musikere tidligere, men uten at 

selvobjektsbegrepet har vært anvendt (Dobson, 2010). 

Premisset om at instrumentet eller identiteten som musiker representerer selvobjekts-

funksjoner for informantene i studien gjør det lettere å forstå vanskelighetene eller alvoret 

forbundet med å bli overveldet av prestasjonsangst: ”Man ser på seg selv på en viss måte, og 
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hvis man deretter skulle utvikle et aggressivt utslett over hele ansiktet i ukesvis etter 

hverandre og du har en forferdelig hud. Det ville påvirket deg fordi utseendet er en del av 

identiteten” (Lene). Dersom utslettet i sitatet tolkes til å representere Lenes prestasjonsangst 

og huden hennes identitet som musiker, kan man slutte at prestasjonsangsten på et dypere 

nivå representerer en trussel mot hennes gode identitetsfølelse. Tidligere i intervjuet 

formulerte hun dessuten den fysiologiske opplevelsen ved prestasjonsangst som: ”En kjeks 

som smuldret opp”. Som en videreføring av tolkningen ovenfor er det således mulig at 

sistnevnte sitat, sammen med utslettsmetaforen i ytterste konsekvens sier noe om en 

selvopplevelse som går i oppløsning når hun ikke presterer slik hun ønsker. Eller sagt med 

andre ord, når selvobjektet (instrumentet/musikeridentiteten) ikke greier å oppfylle sin 

speilende rolle (i form av en vellykket prestasjon), så smuldrer hun opp. Uttalelsen illustrerer 

også vegringen mot å anerkjenne utslettet, forstått som en metafor for prestasjonsangsten, 

som en del av hvem hun er. Det er like fatalt som prestasjonsangsten, det sitter fast på huden, 

hun er tvunget til å leve med det og dets tilstedeværelse påvirker hennes selvbilde. 

Betydningen av tidlige selvobjektsrepresentasjoner: Det var interessant å erfare at alle 

informantene fortalte om hvordan de opplevde prestasjonsangsten i nåtid å henge sammen 

med omstendigheter i deres fortid, som en del av deres utvikling som mennesker. To av 

informantene (Hans og Amanda) kunne for eksempel ikke stadfeste prestasjonsangstens 

begynnelse: ”Jeg var ganske sjenert rett og slett som barn og sånn” (Amanda). Og selv om 

de tre andre tilskrev startpunktet til en senere tid i livet (Lene, Anton og Helena), så henviste 

også disse til omstendigheter ved relasjoner og oppdragelse tidlig i livet som mulige 

forklaringer på hvorfor de var plaget av alvorlig musikalsk prestasjonsangst: ”For jeg har 

flyktet fra saker som har vært slitsomme også..” (Helena). Informantenes fremheving av slike 

personlige narrativ med tidlig startpunkt i livet, samt tendensen til å oppleve 

prestasjonsangsten som nært og helhetlig sammenhengende med egen personlighet forøvrig 

er et viktig hovedfunn i denne studien, som for øvrig samsvarer med studien av Kemenade et 

al (1995), som er nevnt i innledningen. Det essensielle ved funnet er hvordan informantene 

lot seg påvirke av fortellingen om hvordan det hele startet, og dernest hvordan man kan forstå 

dette i et selvobjektsperspektiv. Hos Hans førte oppfattelsen om egen oppvekst til en håpløs 

og fastlåst posisjon i forhold til å tro på bedring: (Prestasjonsangsten) ”sitter jo som trykt inn 

i ryggraden liksom”. Med utgangspunkt i hans årsaksattribusjon relatert til den, er det 

nærliggende å forselå en mulig hypotese om hvordan tidlige selvobjekter i Hans’ liv muligens 

kan ha lagt et grunnlag for en usikker selvfølelse. Utsagn som ”Har jo veldig kritiske 
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foreldre” og ”Jeg tenker at den har gjort meg usikker. Gitt meg dårlig selvtillit og en dårlig 

selverkjennelse. Kjenner at jeg ikke er bra liksom. ’Jeg er ikke bra’” er for eksempel 

vitnesbyrd om hvordan Hans selv husker sin oppvekst. Kohut legger til grunn at primære 

selvobjektsrepresentasjoner formes gjennom erfart bekreftelse fra og tilgjengelighet til 

idealiserbare andre i tidlig oppvekst, og at disse erfaringene påvirker interaksjonen med mer 

sekundære eller vedlikeholdende selvobjekter i voksen alder. Og at utilfredsstilte 

utviklingsbehov resulterer i sårbare selvobjektsfunksjoner i selvets grunnutforming, som 

ubevisst kan påvirke voksen interaksjon med nåtidige selvobjekter (Karterud, 1997). Man kan 

i henhold til denne forståelsen tolke det dithen at kritikk og manglende empatisk bekreftelse 

fra foreldrene i Hans´oppvekst kan ha påvirket ut-viklingen av evnen til selvbekreftelse på en 

negativ måte, og dermed gjort ham mindre i stand til å støtte og bekrefte seg selv som 

voksen. I møte med situasjoner hvor de mer sekundære selvobjektene (her fortolket som 

instrumentet og den musikalske identiteten) ikke oppfyller sin bekreftende rolle vil derfor 

nederlaget muligens bli større enn hos andre, fordi det vekker assosiasjon til langt mer 

alvorlige selvrelaterte traumer fra en tid da han var helt avhengig av foreldrenes bekreftelse, 

som han opplevde at ikke var tilstrekkelige. Hans´ manglende evne til å bekrefte seg selv kan 

i tråd med Roy Schafers (1968) formuleringer tenkes å komme av at den primære 

selvobjektsfunksjonen foreldrene utøvde i oppveksten har blitt internalisert, eller ført til et 

introjekt av det kritiske og avvisende aspektet ved deres oppdragelse som Hans nå utøver på 

seg selv og som gjør at han opplever seg selv som ”ikke bra nok” eller at han ”ikke stoler på 

seg selv”, noe tilstedeværelsen av selvkritiske holdninger kan tyde på.  

Anton og Lene hadde en senere debut med alvorlig prestasjonsangst og de forklarte 

den utifra en ytre påtvunget korreksjon av et alt for oppblåst selvbilde: ”Da jeg fikk litt 

kontakt med verden rundt meg, skjønte jeg at det var en annen ting å være skikkelig flink, og 

det var ikke det jeg drev med” (Anton). Dette selvbildet hadde blitt dyrket frem av foreldre 

eller andre tilknytningspersoner i deres oppvekst som i stor grad hadde speilet dem på talentet 

for å spille musikk eller prestasjoner på skolen: ”Jeg ble alltid fortalt av mennesker som 

elsket meg.. Voksne i mitt liv, at jeg var så spesiell og så smart” (Lene). Tilstedeværelsen av 

ensidig positiv speiling av det presterende i oppveksten til disse informantene, med konse-

kvens at øvrige aspekter ved deres personlighet muligens ikke hadde blitt like anerkjent, kan 

ha gitt grobunn for en selvfølelse og identitet formet rundt et implisitt krav om gode presta-

sjoner. En slags betinget form for kjærlighet. Da disse informantene så møtte mer likeverdig 

konkurranse i studietiden ble det vanskeligere for dem å få tilfredsstilt behovet for ytre 

bekreftelse både på grunn av tøffere konkurranse og at det kanskje var andre som fortjente 
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bekreftelse i like stor grad som dem selv: ”Plutselig var jeg ikke spesiell lenger” (Lene). En 

større grad av perfeksjonistisk streben hos henne og Anton enn hos de andre informantene 

kan tyde på at en slik påstand er valid: ”Jeg liker ikke å bli sett feile i noenting!” (Lene). Det 

perfeksjonistiske kan muligens forstås som et forsøk på å oppnå den anerkjennelsen de 

behøver for å kjenne seg verdifulle, eller ha en god selvfølelse, et poeng som vil bli drøftet 

senere. Et paradoks i denne delen av resultatene er at både den tidlige og sene debuten med 

prestasjonsangst fremstår å være begrunnet med motsatte fortegn, både som et resultat av for 

mye kritikk og som et resultat av for mye ros og anerkjennelse. Men at begge har det samme 

resultatet relatert til frykt for å kjenne på skammen ved å ikke lykkes som utøvende 

instrumentalister. Meyers og Pilkonis (2005) anerkjenner begge disse ytterpunktene som 

forutsetninger for å oppleve angst knyttet til uadekvat speiling fra omsorgspersoner, men 

muligens på to ulike måter. I Kohutsk forstand gjennom direkte kritikk fra tidlige 

selvobjekter (foreldrene) slik Hans opplevde det. Men også, i tråd med Millon (1996), 

gjennom for mye ensidig positiv bekreftelse. Det å være et perfekt, talentfullt og spesielt barn 

i sine foreldres øyne, slik Lene og Anton fortalte, kan være en tung byrde bære da enhver 

manglende etterlevelsen av denne forventningen vil være forbundet med tap av bekreftelse og 

å være en skuffelse (Benjamin, 1996). Begge disse ytterpunktene illustrerer en ikke-optimal 

empatisk interaksjon med omsorgsgivere, noe som kan gi opphav til grunnleggende 

skamfølelse relatert til utilstrekkelighet eller mindreverd (Morrison, 2011). 

4.2.2 Prestasjonsangst forstått som et uttrykk for selvobjektssvikt  
Å legge en selvobjektsforståelse til grunn for opplevelsen av prestasjonsangst gir 

implikasjoner for forståelsen av de fysiologiske angstsymptomene som informantene 

beskrev. Demonstrasjonen av sammenhengen mellom fysiologiske symptomer på 

prestasjonsangst og negative selvrelaterte følelser, kan sies å være et viktig funn i studien: 

”Skammen for å feile og å være så nært forbundet med den feilen. Eller den svakheten 

som..at du lar det påvirke deg så voldsomt” (Lene). Sammenhengen kan muligens belyses 

ved hjelp av Kohuts forståelse av angstsymptomer som et signal på selvobjektsvikt (i denne 

sammenheng at instrumentet ikke oppfyller sin rolle som selvobjekt) (Kohut, 1971). 

Sammenhengen kan underbygges ved å først vise til hvordan angsten representerte et 

symptomatisk ubehag for informantene: ”Knær som skalv, ufattelig kalde, iskalde våte 

hender” (Lene), som Helena hadde en klar opplevelse av at hun måtte komme seg bort fra: 

”Følelsen av at når dørene stenges (inn til scenen), at man bare ’nå er det snart for sent, jeg 

må ut ut ut..’ Forferdelig!”. Dernest kunne angsten ikke knyttes til noe konkret, det var for 
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eksempel overraskende at musikerne insisterte så på å ha god spille-teknisk selvtillit: ”Jeg vet 

at jeg kan spille bedre enn de fleste” (Hans), og at det å spille feil ikke hadde noe med saken 

å gjøre: ”Det oppleves ikke som at det har med å gjøre at: ’Nei, jeg kommer til å spille feil, 

jeg kommer til å spille feil!’” (Helena). Informantene kom heller etterhvert frem til at dypere 

negative følelser lå til grunn for angsten, verbalisert som en frykt for at andre skulle tenke 

negativt om dem dersom de viste at man var nervøs, med en implisitt holdning om at det å 

være nervøs: ”Da er man jo generelt sett et dårligere menneske, et b-menneske på et vis” 

(Hans). Ved hjelp av Morrisons formuleringer (Morrison, 1989, 2011) fortolkes denne 

opplevelsen altså til å omhandle skam, en følelse som beskrives ved en subjektiv opplevelse 

av å være defekt, svak, mindreverdig, å ha feilet og ikke være tilstrekkelig god nok, en sterkt 

negativ følelse relatert til selvet som underdanig og utilstrekkelig. Det som overordnet 

genererer skamfølelser er å ikke leve opp til ambisjoner og idealer om perfeksjon og 

væremåte, samt følelsen av å ha et publikum til dette. Det sosiale aspektet relatert til å bli sett 

er karakterisktisk ved skamfølelse (Demos, 1996). Lene illustrerte det slik: ”Da blir du i 

tillegg beglodd av folk som består av den samme materien som deg selv, og du vet at de vet 

hva du gjennomgår. Og på et vis så er det ikke betryggende”. Hvorvidt informantene hadde 

en opplevelse av skammen som integrert del av deres følelsesspekter varierte. Utsagnet: 

”Ikke bare skulle jeg ønske at jeg kunne spille perfekt hele tiden, jeg skulle også ønske at jeg 

kunne spille og ikke bli såret eller knust når jeg kommer til kort. Det er pinlig for meg også, å 

vite at når jeg føler meg dritt, så hater jeg at folk kan se det” viser hvordan skamfølelsen hos 

Lene er en negativ følelse relatert til å bli beskuet når hun føler seg utilstrekkelig, det er en 

integrert følelse som er tilgjengelig for refleksjon. I kontrast viser utsagnet: ”Jeg tror at folk 

skal tenke dårligere om meg. Mene at jeg er dårlig og svak og mislykket” hvordan Hans 

heller beskriver skammen som en ytre påført følelse, med en implisitt forståelse av at 

skamfølelsen kan komme til å bli aktivert ved at andre tenker eller synes dårlig om ham. En 

integrert følelse av at han selv kunne føle seg svak eller mislykket, slik Lene gjorde, 

formidlet han ikke. Han allierte seg videre med oppfattelsen av dette ytre blikket eller idealets 

tilstedeværelse gjennom å utøve en stor forakt for sin nervøsitet. 

4.2.3 Mestringsstrategier i møte med prestasjonsangst 
Ved å tolke prestasjonsangst i lys av selvobjektsteori er det naturlig å undersøke hvordan 

adferden informantene iverksatte for å regulere eller å bli kvitt prestasjonsangsten kan forstås 

utifra selvpsykologiens oppfattelse av forsvarsstruktur. Som nevnt i innledningen, så forstår 

Kohut forsvarsstruktur utifra hensikten det har om å sikre en psykologisk overlevelse i møte 
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med potensiell destruksjon og ytre invadering, det vil si at beskyttelse av selvfølelsen er 

forsvarets største og viktigste oppgave (Kohut et al., 1984, kap. 7). Han anser videre et 

presentert forsvar som en nødvendig funksjonell tilpasning for en person i en gitt kontekst 

(1984). Morrison (1989) sier at skamfølelse, som er fortolket til å ligge til grunn for 

prestasjonsangsten i denne studien, motiverer til å skjule eller gjemme bort. En andel av 

informantenes adferd tolkes til å ha slike underliggende motiv, som en intendert beskyttende 

eller kontrollerende funksjon som bevisst var iverksatt av dem selv for å skjule nervøsiteten. 

For eksempel bruken av medisiner: ”Det har gått så langt at jeg ikke har våget å ta en tone 

på jobben uten betablokkere” (Hans), å være borte fra jobben (Hans hadde vært 

langtidssykemeldt), regulering av mat og fysisk aktivitet: ”Og så kan jeg ikke drikke så mye 

vin som jeg har gjort før, fordi jeg får angst av det, og jeg kan ikke spise så mye sukker” 

(Helena), samt mer øving og forberedelse: ”Jeg må øve på ting som jeg aldri har øvd på” 

(Hans). Informantenes opptatthet av å løse problemer tilknyttet prestasjonsangsten gjennom 

medisiner, kosthold og fysisk aktivitet kan videre tolkes til å omhandle hvordan det er lettere 

å forholde seg til et problem som i utgangspunktet er relatert til skam ved å kroppsliggjøre 

symptomene. For eksempel ved å ved å tilegne (mangel på) helse og sunnhet i det daglige en 

årsaksforklaring på hvorfor man har problemer. En manøver som gjør at man slipper å ta tak i 

det egentlige problemet som er mer sårbart og som muligens har en mer kompleks 

psykologisk utforming som er vanskelig å godta: ”Det er uakseptabelt. I min verden også. 

Jeg setter et enormt press på meg selv” (Hans). Resultatene viste videre hvordan 

informantene benyttet seg av kontrollfremmende strategier for å regulere angsten: ”De 

(betablokkerne) får meg til å føle at jeg jeg har et slags hemmelig våpen som sikrer at uansett 

hvor mye arbeid jeg har lagt ned, så greier jeg å vise det frem på scenen” (Lene). De 

symptomatiske tiltakene opplevdes som både virkningsfulle i seg selv og nødvendige for å 

ikke komme i kontakt med prestasjonsangsten. Informantene opplevde dog at den 

symptomatisk orienterte problemløsningen ikke tok tak i det egentlige problemet: ”Hvordan 

skal man greie å ta den kontrollen selv og ikke spise en pille for å roe seg?” (Amanda). 

Utsagnet styrker den dimensjonelle forståelsen av prestasjonsangst presentert i avsnitt 4.1. 

Annen adferd kan mer på bakgrunn av indirekte beskrivelser tolkes til å oppfylle en 

forsvarsfunksjon i hensikt av å gjemme bort problemet, som opplevelsen av å ha en fasade: 

“Jeg har blitt så jævla bra på å liksom skjule det. På alle vis foruten i spillingen. Og da blir 

det liksom.. Da har man liksom bygget opp et slags falskt bilde av en selv på et vis” (Hans), 

defensivitet og unnvikelse: ”Akkurat som meg egentlig, lurer på om det å være musiker er 

det riktige stedet for seg selv” (Anton), det å være perfeksjonistisk: ”Et begjær etter å ville 
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prestere det beste, det mest perfekte, det mest.. Du vet, hva jeg ser for meg at jeg kan gjøre” 

(Lene), sterk selvkritiskhet eller depressiv grubling: ”Noen ganger når man ikke må prestere 

godt rett etter, kan man også ha lyst til å være deprimert” (Anton).  

Lene reflekterte rundt hvordan tilstedeværelsen av hennes fasade hadde en musikalsk, 

kontekstuell hensikt: ”Å opptre innebærer å ikke gjøre folk ukomfortable med din utilpasshet, 

det er en del av å respektere publikummet. De trenger ikke å bli informert om monstrene du 

har i skapet”. Utsagnet viser muligens også hvordan musikere generelt må forholde seg til 

skillet mellom å være privat og personlig i en fremføringssituasjon. Og at tilstedeværelsen av 

denne kontrasten muligens kan gi opphav til en mer potent form for prestasjonsangst som for 

noen blir på på bekostning av en mindreverdighetsfølelse og dårlig selvtillit som må lide 

uadressert i ensomhet på baksiden. I overenstemmelse med Higgins´ (1987), som assosierer 

negative selvrelaterte affekter til en for stor diskrepans mellom opplevde ytre forventinger og 

indre selvopplevelse, beskrev blant annet Amanda at: ”For meg handler det mye om kontroll 

da. Og kanskje kontroll på egne følelser eller kontroll på om jeg føler meg sterk eller svak. 

Fordi at hvis du går inn og skal spille en konsert og føler deg litt svak og er på defensiven da. 

Og lar liksom de dårlige tankene få plass, da er det liksom..da har man tapt litt”. Det er 

videre mulig at strukturelle aspekter ved opplæringstradisjonen innenfor klassisk musikk 

forsterker nytteverdien av et fasadeforsvar, fordi miljøet eller ”publikum” oppleves å ikke 

akseptere svakhet eller feil. Winnicotts begrep om the true and false self (1960) som et 

forsvar mot utslettelse kan kanskje informere denne tolkningen. Lene utdyper det slik: ”En 

av mine lærere at ‘Ingen ønsker å se at du er ulykkelig, ingen ønsker å se dét’ liksom, ‘hvis 

du kludrer det til, ikke lag grimaser, ikke lag ansikter, ikke vis til alle at du vet at du kludret 

det til’”. Utslettelsen tolkes altså ikke som faktisk, men i den overførte betydningen av at 

man kanskje ikke får beholde sin plass som musiker i et yrke hvor det finnes tusenvis av 

andre som kan ta din plass dersom du ikke etterlever tekniske og kunstneriske forventninger. 

Sammenhengen mellom prestasjonsangst og perfeksjonisme var et viktig funn i 

studien som også har vært demonstrert tidligere hos både musikere og andre tidligere (Kenny 

et al., 2014; Stoeber et al., 2007). En tolkning av perfeksjonismens forsvarsfunksjon og 

hvorfor behovet for kontroll var så sentralt i informantenes opplevelse av prestasjonsangsten, 

er at begge fungerer som et tiltak med hensikt å eliminere enhver sannsynlighet for å oppleve 

den fysiologiske angsten og de mer latente negative følelsene relatert til skam: ”Jeg er en 

perfeksjonist, så uansett hva jeg gjør så behøver jeg å.. Være god til det.. Jeg trenger å.. Jeg 

liker ikke å bli sett feile i noenting!” (Lene). Et perfeksjonistisk premiss for angstforbygging 

er logisk: opptrer man perfekt så er det ingenting som kan utløse symptomer. Det som er 
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interessant å påpeke er at det perfeksjonistiske ved informantendes fungering muligens også 

samtidig økte sensitiviteten informantene hadde ovenfor å vurdere egne og andres 

prestasjoner som ikke tilfredsstillende, noe som muligens kan representer en ond sirkel hos 

dem som gjorde at angsten ble opplevd som verre: ”Det er sjelden jeg kan sitte og ikke i en 

eneste del av hjernen plukke ting fra hverandre” (Lene).  

Opplevd kontrolltap, de sekundære selvrelaterte følelsene relatert til prestasjonsangst 

samt det å være perfeksjonistisk anlagt førte videre til selvkritikk og depressiv grubling, 

Anton opplevde denne virksomheten som et delvis bevisst forsvar: ”Den selvkritiskheten som 

jeg snakket om var kanskje egentlig en sånn selvforsvarsmekanisme fordi jeg ville ikke at 

negative tilbakemeldinger kom.. Skulle komme uventet på meg. Så jeg prøvde å gi dem til 

meg før de andre gjorde det”. Musikerne brukte mye kapasitet på å ansvarliggjøre seg selv 

dersom noe gikk dårlig: ”Allikevel kunne jeg ha spilt det, ihvertfall uten den feilen, så det var 

min skyld” (Anton), de fortalte om selvsaboterende tanker relatert til en pågående opptreden: 

”Stemmer kommer liksom: ‘Den klangen var dårlig!’, ‘Det var falskt!’, ‘De syns at du er 

dårlig!’, ‘Herregud, de hørte deg!’” (Lene), og de brukte negative karakteristikker om seg 

selv: ”Jeg er ganske lat liksom når det gjelder mye” (Hans). Sitatene illustrer først og fremst 

hvordan selvkritikken hos informantene opplevdes å være noe selvpåført i en hensikt av å 

synliggjøre diskrepansen mellom ideal og faktisk prestasjon, muligens med en intensjon om å 

inspirere seg selv til å bli bedre. Lene hadde klart for seg på at hun også rettet sin selvkritiske 

stemme utover: ”Hvis din kollega har noe ved seg som du føler behøver forbedring og du 

omgir deg med det dag ut og dag inn, så blir det på en måte en forlengelse av deg selv som 

du ønsker skal fikses eller forbedres”. Utsagnet er interessant å sammenligne med det Antons 

fortalte om at selvkritikken fungerte som en forberedelse på å motta kritikk fra nettopp andre. 

Noe som kan tyde på at prestasjonsangst både kan forsterkes av andre og at selvkritikk som et 

forsvar kan være nødvendig sett utifra interaksjonsmatrisen mellom sosialt miljø og hvordan 

den enkelte musiker forholder seg til kollegaer under påvirkning av egne utilstrekkelighets-

følelser. Man kan tolke at begges strategi har til hensikt å opprettholde en god selvaktelse, 

men muligens på to ulike måter. På den ene siden at eksternaliserende kritikk av andre virker 

selvposisjonerende (Lene), på den andre siden ved at antisipering av kritikk utenfra har til 

hensikt å unngå en såret stolthet eller unngå å gi inntrykk av manglende selvinnsikt (Anton). 

I tillegg til å gruble over ens berettigelse til å være musiker slik Anton gjorde 

innledningsvis i dette avsnittet, er det mulig at informantenes forståelse av at prestasjons-

angsten hadde utviklet seg på grunn av deres personlighet eller som funksjon av livshendelser 

det var umulige å reversere, også kan tolkes som en defensivt forsvar som også forklarer 
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hvorfor prestasjonsangsten i varierende grad hadde blitt så kronifisert. Amandas idé om seg 

selv som: ”En sensitiv personlighetstype” som en slags unnskyldning for hvorfor hun 

kontinuerlig måtte forholde seg til sannsynligheten for å bli rammet av angstsymptomer. Siri 

Gullestads (1995) formulering om personlige myter kan muligens brukes til å belyse dette 

poenget, som en forklaring på hvorfor prestasjonsangst i noen tilfeller har vist seg å være så 

motstandsdyktig mot forsøk på bedring. Amandas sensitive selvforståelse hadde muligens 

ført til at opplevelse av bedring ikke hadde blitt anerkjent som noe mer enn et kortvarig 

unntak: ”Så føler jeg jo at det er en kontinuerlig prosess og at i perioder går det litt bedre”. 

4.3 Implikasjoner av et selvpsykologisk perspektiv  
Fortolkningen som er gjort av informantenes musikalske prestasjonsangst i diskusjonen er 

basert på et premiss om at problemet kan knyttes til en sårbar selvfølelse relatert til usikre 

selvobjektskonfigurasjoner (manglende tillit til kontroll over instrumentutøvelsen, og skam 

relatert til prestasjonsangsten og den musikalske identiteten). Kohut hevder at god 

psykologisk helse oppnås gjennom arbeid med å styrke selvet og selvfølelsen gjennom en 

empatisk reetablering av trygghet i relasjon til selvobjektene. Tegn på bedring vil således 

være en god og stabil selvfølelse, konkret observerbart gjennom symptomlette og en redusert 

sårbarhet for selvobjektsvikt (1977). Overført til denne studiens problemstilling vil det bety 

mindre fysiologiske og psykologiske symptomer på alvorlig musikalsk prestasjonsangst, 

trygghet i identiteten som instrumentalist og musiker, samt redusert behov for å benytte seg 

av kompenserende forsvarsstrategier. Denne tilnærmingen til problemstillingen inviterer til 

en diskusjon av hvordan interaksjonen mellom musiker og antatte selvobjekter (i denne 

studien som instrumentet, orkesterkolleger og publikum) optimalt sett bør foregå. Det var 

mange utsagn som kunne på at disse konfigurasjonene ikke var særlig bekreftende hos 

informantene i studien: ”Hvis du gjør for mange feil så kan de (andre i orkesteret) endre sin 

oppfatning av deg”, og: ”De (publikum) kom ikke for å se dine nevroser, dét er ikke 

interessant for noen”, viser for eksempel hvordan Lenes gode relasjon til selvobjektene 

(publikum og kolleger) er avhengig av hennes perfekte opptreden eller fravær av personlig 

svakhet. Anton uttrykte direkte frykt for bedømmelse fra sine kolleger: ”Man er alltid 

bedømt jobbmessig selv om det kan være veldig hyggelig miljø og så videre men..alltid..det er 

alltid kollegaer rundt deg som hører kritisk på det du gjør. Så du vil gjerne prestere godt hele 

tiden, også på øvelser”. I møte med disse to eksemplene kunne man, i tråd med Kohut, for 

eksempel adressert den sosiale kulturen i orkestrene, med fokus på å fremme empatisk gode 

og begrunnede tilbakemeldinger som et alternativ til subjektive meninger kun formidlet ved 
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misnøye. Aksept og romslighet i møte med seg selv og kollegaer for at man ikke alltid må 

opptre perfekt ville være sentrale poenger. Utifra personlig erfaring og inntrykk fra ulike 

orkestre blir den daglige betydningen av gode tilbakemeldinger blant kolleger ofte 

undervurdert og dermed ikke formidlet. Helena hadde i tråd med dette forslaget erfart bedring 

i sin tilstand etter at hun hadde jobbet med aksept på egenhånd ved hjelp av meditasjon, 

mindfulness og yoga, metoder som nettopp er grunnlagt på anerkjennelsen av at aksept 

fremmer selvtillit og prestasjon (Bernier, Thienot, Cordon, & Fournier, 2009; Thompson & 

Waltz, 2008). Hans hadde videre et usikkert forhold til instrumentet sitt: ”Jeg ikke er sikker 

på at jeg kan gjøre det jeg vet at jeg kan når det gjelder”. Bedring i denne konfigurasjonen 

ville i samsvar med Kohut være avhengig av å etablere en god interaksjon med instrumentet 

og selvtillit ovenfor eget spill, først og fremst gjennom å styrke selvfølelsen. Lene hadde 

funnet mye hjelp i å jobbe konkret med dette aspektet: ”Når jeg forbereder noe virkelig 

seriøst som en audition, å øve på ting å si som erstatter de (kritiske) tankene” (Lene). Anton 

hadde videre etablert en hjelpsom innsikt de siste årene om at: ”Man må skille mellom seg 

selv som person og som instrumentalist" (Anton). Noe som muligens viser et viktig poeng, 

som også er i overenstemmelse med Kohut (1977): Om man har mulighet til å ta i bruk flere 

selvobjekter (partner, andre interesser, barn) når man behøver identitetsbekreftelse og 

speiling, og ikke er ensidig avhengig av at musikeridentiteten skal definere hvem man er, så 

vil de destruktive aspektene ved prestasjonsangsten kanskje ikke bli så fatale.  

Kohuts krav om fravær av kompenserende adferd for god psykisk helse krever 

nyansering, ettersom forsvaret informantene presenterte ikke ensidig kan betraktes som 

negativt. Det er for eksempel anerkjent at perfeksjonistisk streben kan tilføre positive 

elementer relatert til mestring og etterlevelse av nødvendige idealer i prestasjonsorienterte 

yrker (Hamachek, 1978). I forbindelse med resultatene er det således kanskje mer den 

affektive ladningen i forsvaret som bør adresseres, slik Lene gjorde i forrige avsnitt ved å 

erstatte selvkritikk med konstruktiv innstruks. Gjennom forsiktighet og bevisstgjøring kan 

man således jobbe for å snu forsvarets hensikt til å styrke selvfølelsen i stedenfor å bryte den 

ned. Videre kan bevisst bruk av en påtatt fasade eller rolle i presterende sammenhenger 

muligens gjøre musikkformidling lettere fordi distansen til ens selv er større, Hans 

understreket hvordan nettopp fravær av en slik distanse gjorde ham mer nervøs: ”Det er ikke 

Hamlet som står og spiller instrumentet, det er jeg som skal spille”. Å fjerne en fasade uten å 

styrke selvfølelsen den er tenkt å beskytte vil antakelig også øke sårbarheten i møte med 

negativ tilbakemelding. Implikasjonene av en selvpsykologisk forståelse av 

prestasjonsangsten og dens forsvar bør derfor ta hensyn til aktuell nytteverdi og kontekst. 
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5 Konklusjon 
En fenomenologisk undersøkelse av musikalsk prestasjonsangst hos klassiske orkester-

musikere drøftet i lys av selvpsykologisk teori vurderes å ha åpnet for en mulig dypere 

forståelse av et problem musikere kan streve med. Resultatene viste at informantene opplevde 

sin prestasjonsangst som: 1) et resultat av omstendigheter i fortiden, 2) en kamp for å beholde 

kontrollen, 3) en frykt for å tape ansikt, 4) relatert til perfeksjonisme, og 5) en utfordring for 

identitetsfølelsen. Resultatene utdypet kunnskap som tidligere er dokumentert kvantitativt. 

De ble videre vurdert til å styrke hypotesen om at identitetsforholdet mellom person, musikk 

og instrument finnes, og at dette forholdet muligens kan være en forklaring på hvorfor 

prestasjonsangsten opplevdes som så alvorlig. Sammenhengen mellom den musikalske 

identiteten og prestasjonsangst var en kilde til å kunne tolke de selvrelaterte og identitetsnære 

følelsene, deriblant skam, som et sentralt moment i prestasjonsangstens fenomenologi. 

De fem temaene ble i diskusjonen brukt som et grunnlag for å kunne forstå musikalsk 

prestasjonsangst som en tredelt og dimensjonell opplevelse. Først de konkrete, fysiologiske 

symptomene hvor aspekter ved kontroll/kontrolltap spilte en viktig rolle. Dernest de latente, 

negative, selv- og identitetsnære følelsene knyttet til skam, hvor det å være redd for å tape 

ansikt når man var nervøs var en sentral opplevelse som informantene viste til. Det tredje 

aspektet omhandlet forsvaret informantene brukte for å regulere de fysiologiske symptomene 

og de latente negative følelesene, som bruk av en fasade, perfeksjonisme, medikamenter etc.  

Denne mulige tredelte forståelsen av prestasjonsangst ble drøftet ved hjelp av Kohuts 

selvobjektsteori. Først ved å fortolke instrument og musikeridentitet til å utgjøre sentrale 

selvobjektsfunksjoner. Dernest at angsten kunne sees som et signal på selvobjektssvikt, og til 

sist forsvarets funksjon som beskytter av selvfølelsen. Bruken av Kohuts teorier er lite 

utforsket innen musikalsk prestasjonspsykologi, og kan muligens være til nytte dersom man 

ønsker å forstå musikere hvor prestasjonsangsten har vært vedvarende og alvorlig. 

Perspektivet kan for eksempel brukes som et utgangspunkt for å arbeide med selvrelaterte 

følelser knyttet til den musikalske identiteten, både fra et individuelt og sosialt ståsted. 

I forbindelse med valget av en fenomenologisk og selvpsykologisk tilnærming til 

informantenes opplevelse, er det viktig å minne om at andre høyst relevante perspektiver 

nødvendigvis er prioritert bort. Andre psykodynamiske eller øvrige psykologiske 

teorimodeller som vektlegger eksempelvis sosiale eller biologiske faktorer ville nok berike 

forståelsen av resultatene og fenomenet ytterligere. Kompleksiteten som studien i 

utgangspunktet ønsket å ta hensyn til er nok derfor noe insnevret.  
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Vedlegg / Appendiks 

1. Intervjuplan  

2. REK sør-øst, fremleggingsvurdering 

3. NSD, godkjenning før igangsettelse av datainnsamling  

4. Samtykkeskjema med informasjon til informantene  
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