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Sammanfattning 
 

Rampfeber är ett stort problem även för universitetsstudenter, som har valt en yrkesinriktning i 
vilken att stå på scen är ett vanligt inslag. Rampfeber kan medföra att individer väljer bort 
yrkesinriktningar som de annars är intresserade av och kan försämra prestationer och hälsa. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan lärar- 
och civilingenjörsstudenter på LTU när det gäller rampfeber. En första hypotes är att 
rampfebern är lägre på det universitetsprogram, där publika framträdanden inträffar regelbundet 

och i det här fallet lärarprogrammen. En andra hypotes är att lärarstudenter tillämpar coping-
strategier i lägre utsträckning och en tredje hypotes är att rampfebern är lägre hos män. En 
enkät delades ut till fyra universitetsklasser. Resultaten visar att civilingenjörsstudenter upplever 

publika framträdanden som mer stressfyllt än lärarstudenter, vilket bekräftar hypotesen. De visar 

även att lärarstudenterna tillämpade fler coping-strategier än civilingenjörsstudenterna, men det 
blev inget signifikant resultat och hypotesen avfärdades. Slutligen visar resultaten att kvinnor 
upplever det som mer stressfyllt med publika framträdanden än män, särskilt under 

presentationstillfället där de i större utsträckning drabbas av symtom, vilket är i enlighet med 
hypotesen. 
 

Nyckelord: rampfeber, talångest, studenter, ångest inför publika framträdanden, 

prestationsångest, kön 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 

 

Abstract 
 

Stage fright is a large problem even for college students, who have chosen an occupation 
direction where standing on a scene is a common occurrence. Stage fright can imply that 
individuals abandon occupation directions they are interested in and can impair performances 

and health. The purpose with this thesis is to examine whether there is any differences 
between teacher- and engineering students at the LTU, when it comes to stage fright. A first 
hypothesis is that stage fright is lower in the college program, where public performances 

happen regularly and in this case the teacher programs. A second hypothesis is that the teacher 
students apply coping strategies to a smaller degree and a third hypothesis is that stage fright is 
lower for men. A questionnaire was administered to four college classes. The results show that 

the engineering students experienced public speaking occasions as more stressful than the 

teacher students, which confirms the hypothesis. Moreover, it turned out that the teacher 
students applied more coping strategies than the engineering students, but the difference was 
not statistically significant and the hypothesis was rejected. Finally, the results show that 

women experience public performance occasions as more stressful than men, especially during 
the presentation act when they were exposed to more symptoms, which is in accordance to 
the hypothesis. 
 

Keywords: stage fright, speech anxiety, students, public performance anxiety, performance 
anxiety, gender 
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Inledning 

 
Rampfeber är ett fenomen som verkar drabba de allra flesta individer, inklusive individer i 
verksamheter där publika framträdanden är ett återkommande inslag (Studer, Gomez, 
Hildebrandt, Arial, & Danuser, 2011). Forskning visar dessutom att kvinnor i större 

utsträckning drabbas av rampfeber (Yondem Zeynep, 2007). Vid rampfeber, och särskilt vid en 
stark sådan, uppkommer olika typer av symtom och kroppsliga reaktioner, som, i sin tur, kan 
förvärra rampfebern ytterligare eftersom vi ”blir rädda för rädslan” (Hellström & Hanell, 2000, 
s. 24-25). Eftersom det inte går, eller är hållbart att undvika alla framträdanden inför publik, 

måste individen handskas med rädslan och klara av situationen. Att hantera rädslan innebär att 
använda coping-strategier som reducerar rädsla och stress. 

 

 
Social fobi 
Det som kännetecknar social fobi enligt ICD-10 (WHO, 2015d) är att den drabbade upplever 
en intensiv och irrationell rädsla för en eller flera sociala situationer, samt att den drabbade tror 

att han/hon kommer att bli kritiskt granskad av sin omgivning och att han/hon inte tror att 
han/hon kommer att klara av uppgiften. Även att personen är rädd för hur han/hon ska bete 
sig och att det ska märkas genom olika former av symtom (exempelvis rodnad eller svettningar) 
att personen är rädd eller nervös. Vidare har diagnosen social fobi delats upp i två 

undergrupper: generaliserad social fobi och specifik social fobi (Hellström & Hanell, 2000, s. 18). 
Det första innebär att den sociala fobin är generell och sträcker sig över flera olika sociala 
situationer och den andra är specifik till en viss typ av situation som exempelvis när det gäller 

rampfeber som detta examensarbete fokuserar på, det vill säga att stå och tala inför publik. Det 
är en betydande skillnad mellan vanlig rädsla och fobi (Hellström & Hanell, 2000, s. 13-14). 
Skillnaden består i att i det sistnämnda fallet är rädslan så omfattande och så stark att det kan 
liknas vid ett handikapp, där rädslan styr personens liv. Detta är inte fallet med en vanlig rädsla. 

En person som är rädd för höjder kan ändå sitta på en balkong och en person som är rädd för 
en spindel kan få ut den även om det upplevs som obehagligt. 
 
 

Fobisk personlighetsstörning 
Fobisk personlighetsstörning är en störning som påminner mycket om social fobi, då det 
handlar om att undvika sociala situationer och interaktion med andra människor. För att räknas 

som en fobisk personlighetsstörning ska det enligt ICD-10 (WHO, 2015c) handla om ett 
ihållande mönster av socialt undvikande på grund av att den drabbade upplever sig själv som 
socialt otillräcklig och underlägsen. Den drabbade är extremt rädd för att bli negativt 
utvärderad och förnekad och om han/hon upplever sig ha blivit det kan han/hon ägna lång tid 

till att älta detta. Personen är mycket känslig för en negativ bild av sig själv. Han/hon undviker 
även intima relationer på grund av skamkänslor och rädsla att bli förlöjligad. Det är ännu inte 
klart om det endast handlar om ett socialt undvikande eller om det handlar om ett 

undvikandebeteende för nya situationer generellt. Enligt Karterud, Wihlberg och Urnes (2010) 
verkar det som om det finns en hel del tilläggsproblematik när det kommer till fobisk 
personlighetsstörning vad gäller personlighetsfunktion och självpatologi och därför kan det vara 
bra att särskilja fobisk personlighetsstörning från social fobi (Karterud m.fl., 2010, s. 264-265). 

 
 
Agorafobi 

Agorafobi är enligt ICD-10 (WHO, 2015a) en komponent i Agorafobi med panikattacker 
(WHO, 2015b), där den utsatte undviker att röra sig ute på öppna platser eftersom personen är 
rädd för att drabbas av panikattacker och inte få den hjälp han/hon kan behöva vid exempelvis 
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en hjärtattack eller liknande. Här är den drabbade även rädd för att vara ensam av samma 

anledning, det vill säga att inte få hjälp vid exempelvis en eventuell panikattack. Personen 
drabbas av återkommande oväntade panikattacker och som konsekvens blir personen rädd för 
att drabbas av flera. Även vid agorafobi måste rädslan vara så omfattande och stark att det blir 

ett handikapp för att räknas som fobi. 
 

 
Definition av rampfeber 

Ett exempel på en specifik social fobi är rampfeber, som kan vara en social fobi, men inte 
behöver vara det. Det är en betydande skillnad mellan att vara nervös för att tala inför publik 
och att vara livrädd för att göra det (Hellström & Hanell, 2000, s. 33-35). Definitionen av 

rampfeber i detta examensarbete följer inte den kliniska definitionen, där rampfeber klassificeras 

som en specifik form av social fobi (Hellström & Hanell, 2000, s. 18). En psykologie-kandidat-
student har inte möjlighet att diagnostisera sina försökspersoner och även om det hade varit 
möjligt hade det tagit för mycket tid i anspråk. Definitionen av rampfeber i detta arbete är helt 

enkelt rädslan, som uppstår av att stå och tala inför publik. Rädsla som inte nödvändigtvis är 
handikappande, vilket är fallet enligt den kliniska definitionen av social fobi (Hellström & 
Hanell, 2000, s. 13-14).  
 

 
Studier av rampfeber 
Att spela instrument eller att sjunga på universitetsnivå leder ofrånkomligen till att regelbundet 
och ofta tvingas stå på scen inför publik. Trots detta visar i en enkätundersökning genomförd 

av Studer m.fl. (2011) att en tredjedel av 190 tillfrågade musikstudenter på universitetsnivå 
ansåg att rampfeber är ett problem och att 12 procent upplevde rampfebern som ett mycket 
stort problem. Tjugotvå procent uppgav att de vid ett tidigare tillfälle hade misslyckats med att 

ta en examen på grund av rampfeber. Av detta resultat att döma är det tydligt att rampfeber är 
ett omfattande problem, även bland individer som har valt universitetsprogram där att stå på 
scen kommer att bli en återkommande verklighet. Vad gäller coping-strategier uppgav 
studenterna att de ofta tillämpade andningsövningar (39,1 %) och efter detta kom 

självkontrollstekniker (27,4 %) och naturella substanser (12 %), som bestod av homeopati, 
Baths blomstermedicin och choklad. Sedan fanns det ett visst bruk, om inte så ofta så ibland 
eller i undantagsfall, av nikotin, koffein, medicinering, alkohol och illegala droger i nämnd 

ordning.  
 
Steptoe, Malik, Pay och Pearson (1995) genomförde en enkätundersökning med 178 
skådespelarstudenter på sex skolor i Storbritannien i åldrarna 18-42 år. Det var dramastudenter, 

som befann sig i sitt andra eller tredje studieår och de skulle inom 4-8 veckor genomföra ett 
viktigt scenframträdande. Det visas att 9,6 procent uppgav att de ansåg rampfeber som ett stort 
problem och 36,7 procent uppgav att det var ett någorlunda stort problem. En del av 

undersökningen fokuserade på tankemönster. Resultaten visar på fyra faktorer; en faktor som 
handlade om positiva och stödjande tankar, en annan kan sammanfattas som en ”panik och 
förlust av kontroll”-faktor, en tredje faktor som handlade om att försöka koncentrera sig och 
en sista faktor som handlade om en rädsla för att kollapsa. Vad gäller coping-strategier i 

samband med stress var de vanligaste strategierna att andas djupt, slappna av, vara ensam och att 
öva på repliker. Alkoholkonsumtion och olika former av distraktionsstrategier var ovanliga. 
Även här kunde fyra faktorer skönjas; en avslappningsfaktor, en ”komma-ihåg-repliken”-

faktor, en ”distraktion genom social aktivitet”-faktor och sist en ”distraktion i ensamhet”-
faktor. Vad gäller symtom visas att över en tredjedel av deltagarna uppgav att de hade 
sömnproblem, förlorade intresset för aktiviteter utanför skådespeleriet och upplevde stress och 
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irritation några dagar innan de skulle uppträda. Nästan 24 procent uppgav att de upplevde en 

ökning av mindre allvarliga sjukdomar och över 17 procent att de hade problem med sin hud. 

 
Kitano (1998) genomförde en enkätundersökning med 212 studenter som studerade japanska 
på två amerikanska universitet med syftet att ta reda på huruvida det föreligger en korrelation 

mellan rädsla/ångest och att bli negativt bedömd av åhörarna och om det föreligger en 
korrelation mellan rädsla/ångest och studenternas självupplevda kompetens i japanska. Det visas 
att det fanns en statistiskt signifikant och positiv korrelation mellan deltagarnas talångest och 

deras rädsla att bli negativt bedömda av åhörarna. Utifrån resultatet verkar det vara så att 
talångest framkallas av förväntningar och att en självupplevd kompetens för språket sänker 
talångesten. De studenter som befann sig på sin femte eller sjunde termin fick en starkare 

positiv korrelation mellan talångest och rädsla att bli negativt bedömda, vilket kan ha att göra 

med att de ”förväntas” vara bättre än första- och tredjeterminsstudenterna och därför framkallas 
denna prestationsångest. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att studenter blir bättre av att 
tid förflyter. Samma tolkning går att tillämpa på det faktum att det blev en starkare positiv 

korrelation mellan de studenter som hade befunnit sig i Japan en viss tid än de som inte hade 
gjort det. Detta hänger samman med att deltagarna verkade uppleva mindre talångest, när de 
upplevde sig duktiga på språket. 
 

Barley (2011) genomförde en enkätundersökning med 313 kinesiska studenter, som studerade 
engelska som andraspråk i Hong Kong. Skalan Foreign Language Classroom Anxiety Scale 
(FLCAS) tillämpades. Genom faktoranalys identifierade de fem olika faktorer som framkallar 
ångest: talångest och rädsla för negativ bedömning av andra, obekvämlighet att tala med 

engelsktalande, negativ attityd till engelsklektioner, negativ självbedömning och rädsla för att 
misslyckas i klassen/konsekvenser av personligt misslyckande. 
 

Heuett, Ayres och Manvi (1999) undersökte på ett indiskt universitet hur indiska studenter ur 
två olika kategorier ser på sig själva i en talsituation genom att måla bilder som illustrerade 
detta. Den ena kategorin var studenter som klassificerades som ”låg kommunikativ farhåga” 
och den andra var studenter med ”hög kommunikativ farhåga”. De som klassificerades som 

”hög kommunikativ farhåga” målade bilder som tolkades generellt som negativa, detaljfattiga 
och ”kontrollerade”, exempelvis att talaren är mindre än publiken eller att talaren är omgiven 
av dömande ansikten. Tvärtom för den andra gruppen med låg kommunikativ farhåga, där 

bilderna tolkades generellt som positiva, någorlunda detaljrika och bilder som utstrålade att 
talarna hade kontroll över situationen. 
 
Berghs (2008) har redogjort för sina egna, sina kollegors och sina elevers erfarenheter av 

rampfeber, när det gäller att stå på scen och sjunga inför publik. Han berättar om tre olika 
reaktionstyper vid rampfeber för sångare: att uppleva en overklighetskänsla, att uppleva 
kroppsliga spänningar och att uppleva paralysering. Det som kännetecknar den så kallade 

”overklighetskänslan” (derealization) är att den utsatta personen upplever att han/hon förlorar 
kontakten med verkligheten och sin kropp i viss mening. Personen upplever då inte skräck, 
utan snarare ingenting alls. Den andra reaktionstypen som tas upp är kroppsliga spänningar eller 
ökad tonus (muskelspänning), där den berörda personen upplever starkt engagemang 

(excitement) som leder till muskelspänningar i kroppen. I extrema fall kan det leda till påtaglig 
förändring av sångprestationen, där personen i fråga har en mycket mer påtaglig inandning än 
utandning och spänd kropp, vilket kan leda till (för) höga toner, gnällig röst, och mindre 

vibrato. Den sista reaktionstypen som tas upp i artikeln är motsatsen till det föregående; 
nämligen paralysering eller minskad tonus. Det som kännetecknar detta är att den berörda 
personen kan uppleva situationen som skrämmande och som resultat bli paralyserad av detta. 
Här ligger istället betoningen på utandning, vilket resulterar i en ytlig och svag andning med 
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avseende på sångprestation, vilket kan leda till att sångaren i fråga får problem med att kunna 

avsluta toner eller meningar vid sång. Även om detta endast behandlar sångare är det inget som 
säger att dessa reaktioner är exklusiva för dem, även om dessa reaktioner lär skapa unika 
problemsituationer för sångare. 

 

 
Studier av rampfeber med kön i fokus 
Baptista m.fl. (2012) försökte ta reda på hur utbredd social fobi var bland studenter på två 

brasilianska universitet, samt ta reda på hur social fobi påverkar studieresultatet. En så kallad 
MINI-SPIN (mini-Social Phobia Inventory) delades ut till studenterna och de som fick sex 
eller fler poäng blev senare intervjuade genom telefon. Fyra psykiatriker och en klinisk 

psykolog höll i telefonintervjuerna och utgick från SCID-IV (Structured Clinical Interview for 

DSM Disorders). Det visas att 11,6 procent av de ursprungliga 2319 studenterna, som deltog 
skulle lida av social fobi och kvinnor fick resultatet 12,4 procent och män 7,4 procent. De som 
blev diagnostiserade med social fobi uppvisade symtom i högre utsträckning. Att tala inför 

publik ansågs skapa den starkaste sociala rädslan, både hos de deltagare som fick positivt resultat 
och de som inte fick det. Av fobikerna hade 63,7 procent moderat social fobi, 21,9 procent 
hade mild social fobi och 14,3 procent hade stark social fobi. Det visas att de kvinnor som blev 
diagnostiserade med social fobi hade lägre betyg än de kvinnor som inte hade denna diagnos. 

Det fanns en hög association mellan social fobi och användning av medicinering och 
psykotropiska droger. Det är sedan möjligt att andelen med social fobi var högre än 11,6 
procent med tanke på ett bortfall på 11,5 procent av de studenter som hade fått positiva resultat 
på det första testet, men detta är ren spekulation. 

 
Yondem Zeynep (2007) genomförde en enkätundersökning på ett turkiskt universitet, där 
musikstudenter deltog. Det visas att de kvinnliga studenterna fick högre ångestpoäng än de 

manliga studenterna. Det var 54 musikstudenter i åldrarna 20-28 år, som deltog i 
undersökningen och 31 av dem var kvinnor och 24 män. Cunha, Gouveia och Do Céu 
Salvador (2008) använde det utvecklade mätinstrumentet Social Anxiety and Avoidance Scale for 
Adolescents (SAASA) på 525 ungdomar i åldrarna 12-18 år. Resultatet visar att flickor fick högre 

poäng på alla mått, vilket kan tolkas som att flickor i större utsträckning lider av social ångest 
och undviker sociala situationer. 
 

 
Två faktorer bakom talångest och negativ kognition 
Cho, Smits och Telch (2004) visade genom en revidering av den engelska versionen av SATI 
(Speech Anxiety Thoughts Inventory) att det genom faktoranalys kan påvisas två faktorer 

bakom talångest och negativ kognition; rädsla för att misslyckas med talet och rädsla för att bli 
kritiskt granskad av publiken. 
 

 
Sex faktorer kunde urskiljas genom två sub-skalor som mäter ungdomars sociala 
ångest och undvikande 
Social Anxiety and Avoidance Scale for Adolescents (SAASA) är ett mätinstrument utvecklat av 

Cunha m.fl. (2008), som har syftet att mäta ungdomars sociala ångest och undvikande. SAASA har 
två sub-skalor; en del som mäter den sociala ångesten och en annan del som mäter det sociala 
undvikandet. Deltagarna som fyllde i mätinstrumenten var studenter i åldrarna 12 till 18 år. 

Totalt deltog 525 ungdomar. Sex faktorer kunde urskiljas genom faktoranalys; interaktion i nya 
sociala situationer, interaktion med det motsatta könet, prestationer i formella sociala 
situationer, hävdande interaktion, bli observerad av andra och äta och dricka ute publikt. Två 
av dessa sex faktorer är relevanta vad gäller rampfeber; att prestera i formella sociala situationer och 
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att bli observerad av andra, men även interaktion i nya sociala situationer kan vara en relevant faktor 

när studenter är nya på en skola i en ny klass.  
 
 

Personligheten kan påverka karriärvalet 
Individuella skillnader mellan universitetsstudenter när det gäller rampfeber kan eventuellt bero 
på skillnader i personlighet, vilket kan påverka karriärvalet. Vuust m.fl. (2010) genomförde en 
enkätundersökning med 95 musikstudenter på en musikakademi i Danmark för att undersöka 

hur stort inflytande personligheten har på valet av yrke. Två grupper av musikstudenter 
jämfördes.  
 

Det visas att den ena gruppen, som ägnade sig åt rytmisk musik fick ett signifikant högre 
resultat med måttet Sensation Seeking Scale (SSS) både vad gäller det totala resultatet och också 
vad gäller dimensionen känslighet för leda (BS). Att det fanns en signifikant skillnad mellan 
grupperna kan vara ett tecken på att personlighet har ett visst inflytande på karriärvalet. 

Studenterna som ägnade sig åt klassisk musik uppgav att de upplevde mer stress inför ett viktigt 
uppträdande, men att det inte enligt STAI (State Trait Anxiety Inventory) var något tecken på 
skillnader i personlighet, utan att det troligen beror på skillnader mellan gruppernas musikstilar. 
STAI visade i övrigt inte på någon generell skillnad mellan grupperna vad gäller ångest/stress. 

 
 
Symtom vid fobi 

Även om social fobi inte behöver föreligga för att obehag vid publika framträdanden ska räknas 
som rampfeber är det ändå värt att redogöra för symtomen som kan uppstå. Det som är 
utmärkande för fobier är att individen blir ”rädd för rädslan” så att även om medvetandet talar 
om att rädslan är ologisk reagerar individen på kroppens starka reaktioner i en situation, där 

individen konfronteras med fobin i fråga. De kroppsliga reaktionerna är snabba. Kroppen blir 
spänd, andningen blir djupare och snabbare, hjärtat bultar, svettningar, den utsatte blir röd i 
ansiktet, börjar skaka, blir torr i munnen, pupillerna vidgas, levern börjar producera glukos och 

personen i fråga kan även bli illamående och yr (Hellström & Hanell, 2000, s. 24-25). 
 
 
Fysiologiska reaktioner vid fobi 

När en fobiker hotas av en situation aktiveras det autonoma nervsystemets sympatiska system, 
vilket innebär att kroppen ställs in på ett ”slåss eller fly”-tillstånd och de typiska stress-
reaktionerna tar vid. Detta har varit avgörande för människans överlevnad tidigare under 

evolutionens gång. Vid ett ”slåss eller fly”-tillstånd bultar hjärtat snabbt med en snabb och djup 
andning och levern börjar producera glukos, eftersom kroppens muskler behöver mycket syre 
och energi genom det ökade syrerika blodflödet för att kunna handskas med den uppenbarade 
faran. När kroppen uppfattar att den är skadad börjar hjärtat att pumpa mindre blod för att 

förhindra större blodförluster, vilket kan leda till att yrsel uppstår. Detta är fallet vid blod- och 
injektionsfobier, där kroppen ”uppfattar” att den är skadad vid åsynen av blod eller en 
nål/spruta. Att illamående kan uppstå beror på att matspjälkningsprocessen minskar vid ett 

”slåss eller fly”-tillstånd. Pupillerna ökar i storlek samtidigt med förbättrad hörsel för att bättre 
kunna läsa av faran och situationen (Hellström & Hanell, 2000, s. 25-27). 
 
 

Coping 
I boken Stress, Appraisal, and Coping (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141-142) definieras coping 
som en ständig process av förändringar av tänkandet och beteendet, som tar mycket kraft i 
anspråk eller överskrider ens resurser för att hantera olika typer av specifika interna eller/och 
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externa krav. Det handlar om en process och förändring och att coping måste ses i en specifik 

kontext. 
 
Kognitiv bedömning definieras som en process, där personen kategoriserar en situation och dess 

olika aspekter med hänsyn till dess betydelse för individens välmående. Bedömningen är av 
värderande natur. Kognitiv bedömning kan sedan grovt delas in i två olika underkategorier: 
primär kognitiv bedömning och sekundär kognitiv bedömning (Lazarus & Folkman, 1984, s. 31). 
 

 
Primär kognitiv bedömning. 

Primär kognitiv bedömning sker när en person ställs inför en situation som kan tolkas av personen 

på tre olika sätt: som irrelevant, det finns varken någon vinst eller förlust för personen som kan 
inträffa i och med händelsen; som gynnsam-positiv, personen har något att vinna på situationen; 
eller som stress, där personen står inför en situation där det handlar om någon typ av förlust, hot, 
eller en utmaning. Vad gäller förlust, handlar det om något negativt som redan har inträffat, 

vilket inte är fallet med de två sistnämnda. Hot är av negativ natur, men det är inget som ännu 
har inträffat. Utmaning är förvisso också stressfylld, men är ändå av positiv natur (Lazarus & 
Folkman, 1984, s. 32-35). 
 

 
Sekundär kognitiv bedömning. 

Sekundär kognitiv bedömning handlar om att individen har ställts inför en stressfylld situation och 

därefter börjar överväga vilken coping-strategi han/hon ska tillämpa på den uppkomna 
situationen. Därefter frågar sig individen om han/hon själv kan utföra denna strategi på ett 
tillfredsställande sätt. Upplever personen att han/hon kan det är även den upplevda kontrollen 
relativt hög och det är därmed större sannolikhet att personen upplever en känsla av utmaning. 

Känner personen däremot att han/hon inte har så stor kontroll över situationen lär 
sannolikheten vara större att personen upplever situationen som hotfull snarare än som en 
utmaning. Sedan spelar det roll hur stor betydelse resultatet av situationen har för individen. Är 

resultatet mycket viktigt kan även en individ, som upplever hög kontroll uppleva situationen 
som hotfull. Särskilt den individ som både upplever låg kontroll och resultatet som viktigt kan 
uppleva hot (Lazarus & Folkman, 1984, s. 35-37). 
 

Förändrad kognitiv bedömning handlar om att ändra sin tidigare bedömning som ett resultat av att 
ha inhämtat ny information från sin omgivning. Kognitiv manöver handlar om precis samma sak, 
fast med skillnaden att personen i fråga söker ny information inifrån sig själv genom att omtolka 

en tidigare tolkning/bedömning i ett mer positivt ljus eller genom att reducera en tidigare 
negativ tolkning/bedömning (Lazarus & Folkman, 1984, s. 38). 
 
 

Coping ur ett tidsperspektiv. 
Det går att dela in coping efter tidsperspektiv, där personen i fråga kan handskas med stress, 
som inte har inträffat än/som inträffar nu och även handskas med en stressfylld händelse som 

redan har ägt rum. När det gäller att handskas med en stressfylld händelse som ännu inte har ägt 
rum, brukar individer försöka distansera sig psykologiskt från händelsen på olika sätt genom att 
inte tänka på händelsen, låtsas som att händelsen inte är betydelsefull eller söka efter ny 
information som kan förändra synen på händelsen. Först och främst frågar dock individen hur 

stor sannolikheten är att händelsen faktiskt kommer att inträffa, om den går att undvika eller 
skjuta upp. Går det inte att undvika situationen kan individen ställa sig frågor som ”hur 
betydelsefull är situationen” och om det går att uthärda situationen och i så fall hur (Lazarus & 
Folkman, 1984, s. 147-148). 
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När den stressfyllda situation pågår blir personen i fråga införstådd med hur allvarlig situationen 
är i jämförelse med förväntningarna. En del personer kan bruka så mycket mental energi att de 
tappar fokus på vad som faktiskt händer genom att fokusera starkt på sina egna handlingar 

(Lazarus & Folkman, 1984, s. 147-148). Mycket av processerna som uppstått i den stressfyllda 
situationen hänger sig kvar ända till den sista tidsfasen, det vill säga en tillbakablick på det 
inträffade. Personen ställer sig frågor som hur (illa) situationen slutade, om det går att återvända 
till det normala eller om personen gjorde så pass stor skada genom sitt agerande att det inte 

längre är möjligt (Lazarus & Folkman, 1984, s. 148). 
 
 

Emotionsfokuserad coping. 
Det går att skilja på två typer av emotionsfokuserad coping: coping som syftar till att reducera 
stress och coping som syftar till att höja stressen för att sedan kunna må bättre. Den 
förstnämnda gruppen är störst och det kan då handla om att distansera sig från stressen, att 

minimera den, att tillämpa ”positiv jämförelse” (jämförelse som får en själv att se bättre ut i 
sammanhanget) eller att försöka se det positiva i en från början negativt tolkad händelse. Den 
sistnämnda gruppen handlar om en grupp individer, som behöver må sämre innan de kan må 
bättre. Ett exempel på det är idrottare som försöker ”peppa sig själva” genom att ”reta upp sig 

själva” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 150-152). 
 
Emotionsfokuserad coping behöver inte bara handla om att handskas med den stressfyllda 

situationen på ett direkt plan, utan även på ett indirekt plan. Exempel på det sistnämnda kan 
vara aktiviteter som gör en lugnare, som att meditera, att utöva någon sport eller att bara 
undvika att tänka på situationen. Även om emotionsfokuserad coping kan vara ”sanningsenlig” 
i den mening att den inte behöver vrida på verkligheten för att vara effektiv finns det ingenting 

som hindrar människor från att vrida på verkligheten om det reducerar deras stressfyllda ångest. 
Att vrida på verkligheten i varierande grad är alltså ett kännetecken för emotionsfokuserad 
coping, även om så inte alltid behöver vara fallet. En förutsättning för att en förvridning av 

verkligheten ska vara effektiv är att personen i fråga inte är medveten om denna 
verklighetsförvridning (Lazarus & Folkman, 1984, s. 150-152). 
 

 

Problemfokuserad coping. 
Problemfokuserad coping fokuserar på problemet, i sig, och hur personen i fråga kan lösa den 
uppkomna problematiska situationen. Problemfokuserad coping kan delas in i coping, som 

riktar in sig på yttre faktorer och inre faktorer. När det gäller det förstnämnda kan det 
exempelvis vara vid en muntlig gruppresentation, där personen i fråga har en stödlapp till sin 
hjälp eller att personen kommer överens med gruppen om att han/hon kan ta den del av 
presentationen som han/hon upplever som lättast. Till de inre faktorerna rör det sig om coping 

som består av motivation och kognition. Det kan röra sig om att börja andas tungt och djupt 
för att sänka nervositeten, att inte ta situationen för personligt eller att lära sig något nytt som 
löser problemet (Lazarus & Folkman, 1984, s. 152-153). 

 
Emotionsfokuserad och problemfokuserad coping kan utnyttjas samtidigt av en person och 
dessa kan i olika situationer båda bidra till att en stressfylld situation känns lättare, men de kan 
även motverka varandra. Ett exempel på det sistnämnda är en person som misstänker att 

han/hon har en allvarlig sjukdom och för att sänka sin stressfyllda ångest börjar intala sig själv 
att han/hon bara inbillar sig symtomen (emotionsfokuserad coping) och samtidigt försöker leta 
rätt på ny information (problemfokuserad coping) om symtom för sjukdomen i fråga, som 



8 
 

 

kanske leder till att ångesten blir ännu värre i takt med att den nya informationen pekar åt att 

personen faktiskt har denna sjukdom (Lazarus & Folkman, 1984, s. 153-154). 
 
 

Syfte och frågeställningar 
Vi lever i en social värld som tycks expandera, då kravet på social prestation ökar i takt med 
tjänste- och IT-samhällets expansion. Den sociala interaktionen och de sociala prestationerna är 
ett viktigt och ibland avgörande inslag i många utbildningar, samtidigt som en relativt stor del 

av befolkningen och så även studenter, lider av social fobi. Detta examensarbete fokuserar på 
rampfeber, som i värre fall kan klassificeras som social fobi. Rampfeber är allvarligt, eftersom 
risken finns att det kan leda till att personer väljer att avstå från utbildningar eller arbeten som 

de annars är intresserade av. Det kan även leda till hälsoproblem för de drabbade och försämra 
deras prestationer och därmed karriärer. 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om rampfeber skiljer mellan lärar- och 

civilingenjörsstudenter. En jämförelse mellan studenter från olika universitetsprogram vad gäller 
rampfeber har såvitt känt inte genomförts tidigare. Däremot finns det studier av skillnader 
mellan män och kvinnor, där det visas att kvinnor verkar lida av rampfeber i större utsträckning 
än män och därför kommer även skillnaden mellan könen att studeras. 

 
 
Frågeställningarna är följande: 

 

 Skiljer det mellan lärar- och civilingenjörsstudenter när det gäller rampfeber? 

Hypotesen är att rampfeber förekommer mer sällan hos lärarstudenter. 

 Skiljer det mellan lärar- och civilingenjörsstudenter i hur stor utsträckning grupperna 

tillämpar coping-strategier? Hypotesen är att lärarstudenter tillämpar färre coping-
strategier. 

 Skiljer det mellan män och kvinnor när det gäller rampfeber? Hypotesen är att 

rampfeber är lägre hos män. 
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Metod 

 
Försökspersoner 
Sammanlagt deltog 46 studenter och 23 kom från lärarutbildningar och 23 
civilingenjörsutbildningar. Från lärarutbildningarna var sex studenter från ämneslärare, 

gymnasieskolan och 17 från grundlärare, årskurs 4-6. Från civilingenjörsutbildningarna var 14 från 
hållbar energiteknik, fyra från öppen ingång, tre från brandteknik, samt en från teknisk design och en 
från industriell ekonomi. Tjugofem kvinnor och 21 män deltog, men 17 av kvinnorna var 
lärarstudenter och 15 av männen var civilingenjörsstudenter. 

 
 

Material 

En enkät som baserades på information från textböckerna Fobier (Hellström & Hanell, 2000) 
och Stress, Appraisal, and Coping (Lazarus & Folkman, 1984) togs fram med frågor om publika 
framträdanden, ångest/stress inför att tala inför publik, coping, stressymtom och förväntningar 
på det framtida yrket, när det gäller frekvensen av publika framträdanden (Bilaga 1). 

Försökspersonerna skulle föreställa sig ett scenario där de hade påbörjat en ny kurs med helt 
nya kurskamrater och att de efter två månader skulle redovisa inför hela klassen bestående av 30 
studenter om ett mindre projektarbete, där de ska tala i ca 10 minuter. 

 
Studien hade en kvasi-experimentell faktoriell design med faktorerna utbildningsprogram och 
kön. Beroendevariabler var skattningar av stressnivå (fråga 1, 2, 3 och 4), stress (summan av 
fråga 1, 2 och 3), mängd coping (fråga 5), mängd stress i form av upplevelsen av talsituationen 

(fråga 6), mängd stress i form av rädsla av konsekvenserna av talet (fråga 7), mängd stressymtom 
(fråga 8) och förväntan om publika framträdanden (fråga 9).  
 
 

Procedur 
Kontakt togs med berörda lärare för respektive kurser, där målgrupperna fanns. Tid för 
enkätutdelningstillfällen bestämdes och sedan delades enkäterna ut. Enkäterna delades ut vid 

fyra olika tillfällen på grund av att för få studenter dök upp inledningsvis. Enkäterna samlades in 
vid samma tillfälle. Proceduren tog ca 5-10 minuter i anspråk per utdelningstillfälle. 
 
 

Databehandling 
Data från enkäterna fördes in i ett dokument och fördes sedan över till statistikprogrammet 
SPSS. Frågorna om upplevd stress, fråga 1, 2 och 3 summerades till ett totalt stressmått, stress. 

Mått på coping och symtom skapades genom summering av antalet markerade alternativ på 
fråga 5 respektive 8. 
 
 

Avgränsningar 
Examensarbetet begränsades till att endast jämföra lärar- och civilingenjörsstudenter och endast 
den icke-kliniska varianten av rampfeber har studerats. 
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Resultat 
 
Skillnad mellan lärar- och civilingenjörsstudenter 
En 2 x 2 (utbildningsprogram, kön) faktoriell ANOVA gav en signifikant huvudeffekt av 
utbildningsprogram på stress (fråga 1, 2 och 3), F(1, 37) = 4,238, p = ,047 (figur 1). 

 

 
 
Figur 1. Genomsnittliga skattningar för måttet stress (fråga 1-3). 

 
En signifikant huvudeffekt av utbildningsprogram erhölls på förväntningar på publika 
framträdanden (fråga 9), F(1, 37) = 33,396, p = ,000 (figur 2). 
 

 
 
Figur 2. Genomsnittliga skattningar för fråga 9 (”Vilka förväntningar har du på ditt framtida 
yrke vad gäller publika framträdanden”). 

 
Inga andra huvudeffekter av utbildningsprogram erhölls för något beroendemått. Genom att 
civilingenjörsstudenter uppvisade högre stressnivå än lärarstudenter, M = 10,743 respektive M 
= 9,154, bekräftades hypotesen att lärarstudenter klarar publika framträdanden bättre (figur 1). 

Lärarstudenterna rapporterade fler coping-strategier än civilingenjörsstudenterna, M = 4,846 
respektive M = 3,148, vilket gick emot hypotesen, men eftersom det inte blev ett signifikant 
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resultat avfärdades hypotesen. Det blev heller inga signifikanta resultat för de tre stressfrågorna 

var och en för sig, utan endast när de hade summerats ihop. 
 
 

Skillnad mellan män och kvinnor 

En 2 x 2 (utbildningsprogram, kön) faktoriell ANOVA gav en signifikant huvudeffekt av kön 
på stress (fråga 1, 2 och 3), F(1, 37) = 4,832, p = ,034 (figur 1) och på fråga 3, F(1, 37) = 
5,494, p = ,025 (figur 3). 
 

 
 
Figur 3. Genomsnittliga skattningar för fråga 3 (”hur stressad är du under redovisningen?”). 
 

En signifikant huvudeffekt av kön erhölls på antal symtom (fråga 8), F(1, 37) = 8,644, p = ,006 
(figur 4).  
 

 
 

Figur 4. Genomsnittligt antal symtom (fråga 8). 
 
Inga andra huvudeffekter av kön erhölls för något beroendemått. Genom att kvinnor 
uppvisade högre stressnivå än män vid fråga 3, M = 3,440 respektive M = 2,500, och stress, M 



12 
 

 

= 10,797 respektive M = 9,100, samt att kvinnor drabbades av fler symtom än män, M = 3,000 

respektive M = 2,476, bekräftades hypotesen att kvinnor klarar publika framträdanden sämre. 
 
Inga signifikanta interaktioner mellan utbildningsprogram och kön erhölls. 

 
Fråga 8 bestod av en lista av symtom som försökspersonerna skulle kryssa för om dessa symtom 
brukar uppkomma vid publika framträdanden i åtminstone den kontext som de skulle föreställa 
sig enligt enkäten. Att kvinnorna fick ett högre medelvärde tyder på att de hade angett fler 

symtom än männen hade gjort. I Tabell 1 redovisas frekvensen av symtom för män och 
kvinnor. Fördelningen av symtom är likartad hos män och kvinnor, vilket betyder att könen 
reagerar på samma sätt vid rampfeber. 

 
Tabell 1 
Frekvenser av symtom för män och kvinnor (fråga 8).  
 

  Kön 

  Män Kvinnor 

S
y
m

to
m

 n
r.

 

1 9 6 

2 12 15 

3 6 8 

4 10 12 

5 8 13 

6 0 2 

7 7 11 

8 0 2 

9 0 3 

10 0 2 

11 0 1 

 
1 = svettningar, 2 = darrningar, 3 = rodnad, 4 = hjärtklappning, 5 = skakig/darrig röst, 6 = ryckningar i ansiktet, 
7 = spändhet, 8 = paralysering, 9 = overklighetskänsla (derealization), 10 = blackout, 11 = kalla händer. 
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Diskussion 
 
Den första frågeställningen om rampfeber skiljer mellan lärar- och civilingenjörsstudenter 
besvarades med att den första hypotesen blev bekräftad: civilingenjörsstudenter upplever 
publika framträdanden som mer stressfyllt än lärarstudenter.  Den andra frågeställningen om det 

skiljer mellan lärar- och civilingenjörsstudenter vad gäller i hur stor utsträckning de tillämpar 
coping-strategier besvarades med att ingen signifikant skillnad erhölls mellan 
utbildningsprogrammen, den andra hypotesen avfärdades. Den tredje frågeställningen om 

rampfeber skiljer mellan män och kvinnor besvarades med att kvinnor upplever mer rampfeber 
än män, den tredje hypotesen bekräftades. Särskilt under det publika framträdandet upplever 
kvinnor i signifikant större utsträckning mer rampfeber än män. 

 

Att fråga 9 gav en så stor skillnad mellan lärar- och civilingenjörsstudenter var väntat, eftersom 
publika framträdanden är ett centralt inslag i lärarutbildningarna, men inte för de flesta 
civilingenjörsutbildningar. Fråga 9 fungerade främst som en kontrollfråga med syftet att få 

bekräftat att studenterna verkligen hade olika uppfattningar om frekvensen publika 
framträdanden i sina framtida yrken. Kurser där de planerade målgrupperna deltog besöktes, 
men det uteslöt inte att det kunde finnas studenter med avvikande bakgrund i dessa klasser, 
därför var det viktigt att ha med denna fråga. Skillnad mellan utbildningsprogrammen vad 

gäller stress erhölls bara för det sammanslagna måttet och inte för de enskilda frågorna om 
stress. Inledningsvis förväntades ännu större skillnader mellan utbildningsprogrammen, men när 
det i samband med genomgång av forskningsbakgrunden upptäcktes att rampfeber är ett stort 
problem även för studenter, där scenframträdanden är en återkommande verklighet 

modererades dessa förväntningar. Exempelvis ansåg 9,6 procent av skådespelarstudenter på sex 
brittiska skolor att rampfeber är ett stort problem och 36,7 procent att rampfeber är ett ganska 
stort problem (Steptoe m.fl., 1995). Ett annat talande exempel är musikstudenterna från fyra 

schweiziska universitet, där en tredjedel såg rampfeber som ett problem och 12 procent som ett 
mycket stort problem (Studer m.fl., 2011). Trots detta verkar lärarstudenter uppleva publika 
framträdanden som mindre stressfullt än civilingenjörsstudenter. 
 

Något som är intressant är att resultatet visar att lärarstudenter upplever publika framträdanden 
som något mindre stressfullt än civilingenjörsstudenter, samtidigt som kvinnor upplever publika 
framträdanden som mer stressfullt än män. Detta trots att det nästan var tre gånger fler kvinnor 

än män i lärarprogrammen och nästan dubbelt så många män än kvinnor i civilingenjörs-
programmen. Det går därför att spekulera att skillnaderna mellan universitetsprogrammen hade 
blivit ännu större om det hade varit mer jämnt fördelat mellan könen i respektive 
universitetsprogram. Detta bekräftar tidigare forskning att kvinnor tenderar att få högre resultat 

när det gäller stress inför publik. Ett exempel på detta är studien av Baptista m.fl. (2012), där 
det visades att 12,4 procent av de kvinnliga studenterna på två brasilianska universitet 
diagnostiserades med social fobi jämfört med de manliga studenterna, som fick ett resultat på 

7,4 procent. Ett annat är de kvinnliga musikstudenterna på ett turkiskt universitet, som i större 
utsträckning led av prestationsångest i jämförelse med sina manliga motsvarigheter (Yondem 
Zeynep, 2007).   
 

Ett intressant fynd var skillnaden mellan män och kvinnor, när det gällde stressfråga 3: "hur 
stressad är du under redovisningen?", där kvinnor uppgav högre stressnivå samtidigt som det 
inte blev signifikanta resultat för de två föregående stressfrågorna eller den fjärde frågan (Bilaga 

1). Kvinnor fick även ett signifikant högre resultat, när det gällde mängden uppvisade symtom 
vid publika framträdanden. Det verkar alltså som om skillnaderna mellan könen bara gäller 
upplevelser under pågående framträdande och inte före eller efter framträdandet. 
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Lärarstudenterna tillämpade fler coping-strategier än civilingenjörsstudenterna, vilket gick emot 

hypotesen och var oväntat. Bakgrunden till hypotesen var att eftersom lärarstudenterna borde 
ha lägre nivå av rampfeber borde de även ha mindre behov av att tillämpa coping-strategier. 
Mot bakgrund av att många lärarstudenter lider av rampfeber trots att publika framträdanden är 

återkommande inslag i deras utbildning får dessa studenter mer träning i att använda coping-
strategier, vilket blir en slags kompetens i coping som till slut kan yttra sig i fler rapporter om 
coping-beteende. Lärarstudenterna kan alltså förväntas uppvisa färre coping-strategier för att de 
inte har behov av dem, men samtidigt fler coping-strategier därför att de får mer övning i att 

använda coping-strategier. 
 
 

Reliabilitet och validitet 
Valet stod mellan att dela ut enkäterna personligen eller genom massutskick via Internet. 
Eftersom svarsfrekvenserna brukar vara låga i webbaserade enkäter och att det var viktigt att 
grupperna som skulle jämföras var homogena med tillräckligt många deltagare i respektive 

grupp för validitetens skull valdes personlig utdelning av pappersenkät. Även om det inte 
gjordes uppföljningar så innebär metoden goda förutsättningar för fastställande av test-retest-
reliabilitet, eftersom samma enkät skulle kunna delas ut till samma individer vid ett senare 
tillfälle. Att signifikanta effekter kunde fås betyder att reliabiliteten var tillräckligt hög för att 

meningsfulla resultat skulle kunna erhållas. Något kvantitativt mått på reliabilitet har dock inte 
kunnat beräknas. 
 

Den experimentella designen med kontroll över frågor, scenario och urval av deltagare gav 
förutsättningar för god intern validitet. Den externa validiteten kan ifrågasättas bl.a. därför att 
scenariot inte innebär en verklig stressfylld situation, risken att deltagarna har motiv för att inte 
besvara frågorna sanningsenligt och kravet att deltagarna måste ha korrekta minnesbilder av 

upplevda publika framträdanden. Den ojämna könsfördelningen påverkade den externa 
validiteten negativt och antalet deltagare var i minsta laget. Trots dessa risker för låg validitet 
var det intressant att det verkade skilja sig åt mellan universitetsprogrammen, å ena sidan, och 

könen, å andra sidan, genom en faktoriell ANOVA när det gäller stress (fråga 1-3). En annan 
brist som upptäcktes efter datainsamlingen var att fråga 6 och 7 inte hade strukturerade 
svarsalternativ, där alternativen hade ordnats efter en skala, vilket troligen hade underlättat 
besvarandet av enkäten. Lösningen på detta blev att ordna svarsalternativen efter en rangskala i 

efterhand. Individers olika sätt att använda svarsskalor ger en spridning som motverkar tydliga 
resultat, dock bör sådana effekter jämna ut sig vid ett större antal deltagare. 
 

 
Etiska överväganden 
Inför varje utdelning informerades studenterna om att det handlade om en enkät om publika 
framträdanden, där syftet var att jämföra olika universitetsklasser när det gäller rampfeber. De 

blev även informerade om att enkäten både var frivillig och anonym samt att de kunde ställa 
frågor. Nyttjandekravet meddelades inte deltagarna, men detta tillämpas och ingen kommer att 
få ta del av den data som samlades in (Vetenskapsrådet, 1990). 

 
 
Fortsatt forskning 
Det vore intressant med en betydligt mer omfattande studie, där det både är betydligt fler 

deltagare och fler kategorier av studenter, men även en bättre representation av deltagare som 
bättre speglar populationen. Ytterligare variabler som hade kunnat finnas med var tidsaspekten 
vad gäller hur länge personen ska tala, olika typer av publik, publikens storlek och eventuella 
gruppmedlemmar i talsituationen. 
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Tidigare forskning stöder att personlighet till viss del verkar styra karriärvalet (Vuust m.fl., 
2010), frågan är i hur stor utsträckning personligheten styr det. Ännu mer intressant vore i hur 
stor utsträckning rampfeber ensamt styr karriärvalet. Detta är ett intressant och outforskat 

område och det vore mycket önskvärt att flera mer omfattande studier gjordes. 
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Bilaga 1 

 

Enkät om publika framträdanden 
 

Kön: ☐Man ☐Kvinna 

 

Ålder: ................ år 
 
Universitetsprogram: ………………………………………… 
 

Vilket år går du? ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

 
Föreställ dig följande scenario: Du har påbörjat en ny kurs med helt nya kurskamrater, och 
efter två månader ska du redovisa inför hela klassen (30 studenter) om ett mindre projektarbete 

som du har genomfört. Du ska tala i cirka tio minuter. 
 
1. Hur stressad är du på morgonen innan redovisningen? 

Inte alls ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Mycket 

 

2. Hur stressad är du precis innan redovisningen? 

Inte alls ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Mycket 

 
3. Hur stressad är du under redovisningen? 

Inte alls ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Mycket 

 
4. Hur mycket tänker du på hur det gick efteråt? 

Inte alls ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Mycket 

 
5. Om du upplever stress inför att hålla presentationen, vad gör du för att reducera 

denna stress? (Flera alternativ kan markeras) 

☐Försöker underlätta genomförandet av presentationen så mycket som möjligt, exempelvis bra 

Power Point, stödord, och/eller mycket övning innan presentationen 

☐Intalar dig själv positiva och stödjande tankar 

☐Intalar dig själv att presentationen inte är så viktig eller farlig 

☐Undviker att tänka på presentationen 

☐Fysisk aktivitet som träning eller promenader 

☐Gör ingenting trots stressen 

☐Annat: ………………………………………………………............................. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
 
6. Om du upplever stress inför presentationen, upplever du situationen som ett hot 
eller som en utmaning? (Markera ett alternativ) 

☐Hot   ☐Utmaning   ☐Både hot och utmaning   ☐Varken hot eller utmaning 

 
7. Om du upplever stress inför presentationen, vad är du rädd för? (Markera ett 
alternativ) 

☐Misslyckas med uppgiften 



 
 

 

☐Bli kritiskt granskad av andra 

☐Både att misslyckas och att bli granskad 

☐Är inte rädd för något av det ovanstående. 

☐Annat: …………………………………………………………………… 

 

8. Vilka symtom får du vid situationer likt denna? (Flera alternativ kan markeras) 

☐Svettningar 

☐Darrningar 

☐Rodnad 

☐Hjärtklappning 

☐Skakig/darrig röst 

☐Ryckningar i ansiktet 

☐Spändhet 

☐Bli paralyserad 

☐Overklighetskänsla (derealization) 

☐Inget av det ovanstående 

☐Annat: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

 
9. Vilka förväntningar har du på ditt framtida yrke vad gäller publika 
framträdanden? 

Få publika framträdanden ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Mycket publika framträdanden 

 
 
 

Tack för ditt deltagande! 


