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Musik används i allt större
utsträckning terapeutiskt inom
hälso- och sjukvården. Det öka-
de intresset har lett till att
Kungliga Musikhögskolan nu
planerar för en utökning av an-
talet studenter vid musikterapi-
utbildningen. Men bakgrunden
till musikens kraft är till stor del
okänd. 

– Vi behöver studier som
verkligen visar att exempelvis
patienter med Alzheimers sjuk-
dom kan få en ökad synaptisk
aktivitet av viss typ av musik, sä-
ger Nils Wallin, nestor inom om-
rådet biomusikvetenskap.

»Öka din intelligens med hjälp av
musik!» Det var ett fascinerande bud-
skap som massmedia något onyanserat
trummade ut vid mitten av 1990-talet.
Myten om en förhöjd intelligens genom
att lyssna på musik grundar sig i en stu-
die utförd vid University of California
1993, i vilken psykologen Frances Rau-
scher låtit en grupp collegestudenter ut-
föra vissa spatiala och temporala uppgif-
ter efter att de under tio minuter lyssnat
koncentrerat på första satsen av Mozarts
sonat för två pianon (Nature 1993: 365;
611). Försökspersonerna utförde uppgif-
terna på ett sätt som motsvarade en ök-
ning av intelligenskvoten med åtta–nio
steg (ifråga om den begränsade del av ett
IQ-test där dessa specifika uppgifter in-
går) jämfört med kontrollgrupperna,
som lyssnat på avslappningsband,  mini-
malistisk musik eller befunnit sig i tyst-
nad före testet.

Mozarteffekten blev ett begrepp.
CD-skivor titulerade Mozarteffekten
gavs ut av skivbolag som hävdade att
den positiva effekten på hjärnan var »ve-
tenskapligt bevisad», guvernören Zell
Miller i Georgia, USA, föreslog att alla
nyfödda barn i delstaten – omkring
100 000 per år – skulle tilldelas en CD

eller ett kassettband med klassisk musik
för att utnyttja Mozarteffekten redan
från första levnadsåret, och bland fors-
kare inleddes arbetet med att försöka be-
kräfta Rauschers resultat i nya studier.

Mozarteffekten är inte helt okontro-
versiell; närmare ett 30-tal studier har ge-
nomförts, och även om de flesta visar på
positiva resultat ifråga om att utföra vis-
sa spatiala och temporala uppgifter har
det ofta varit svårt att få fram statistiskt
signifikanta skillnader mellan försöks-
grupp och kontrollgrupp. Vissa forskare
menar att de förbättringar som uppnås
helt enkelt kan förklaras av den positiva
sinnesstämning som Mozarts musik bi-
drar till. Och när det handlar om att på-
verka den utvecklande hjärnans plastici-
tet under de första levnadsåren genom att
lyssna på musik, får den teorin inte ens
stöd av Mozarteffektens »skapare», psy-
kologen Frances Rauscher.

Däremot finns det studier som visar
att eget musicerande i tidig ålder kan
påverka hjärnans utveckling. Bland ett
flertal studier finns en utförd av ett fors-
karlag vid Chinese University of Hong
Kong, som visar att musikalisk träning
före 12 års ålder leder till ett förbättrat
språkminne (Nature 1998: 396; 128).
Det är också visat med hjälp av magne-
tisk resonanstomografi att det område i
vänster tinninglob, planum temporale,
som har stor betydelse för språket är
större hos musiker än hos andra. 

Musikterapeuter 
alltmer efterfrågade
Den omskrivna Mozarteffekten har

dock bidragit till att lyfta fram kopp-
lingen mellan musik och kroppens
funktioner på ett tydligt sätt även för en
bred allmänhet. Inom sjukvård och om-
sorg har musik och musikterapeuter va-
rit ett sporadiskt inslag under många år,
men från slutet av 1990-talet har tera-
peuterna blivit alltmer efterfrågade.
Idag anlitas de för att arbeta med hjärn-
skadade, dementa, utvecklingsstörda, i
stressförebyggande syfte, inom cancer-
sjukvård, vid krisbearbetning osv, och
vid Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm planeras för en utökning av anta-
let studenter på musikterapiutbildning-
en för att kunna möta efterfrågan. 

Ett belysande exempel på samhällets
ökande intresse är den förfrågan till rek-
torn på Kungliga Musikhögskolan som
stadsdelsnämnden i Kista utanför Stock-
holm nyligen förde fram huruvida det
var möjligt att lokalisera ett antal musik-
terapeuter till Kista. Dessa ska, i samar-
bete med de högteknologiska företagen,
myndigheterna och skolorna, arbeta med
framför allt friskvård för anställda och
elever, men även med musikterapi riktad
mot patienter. Om allt fungerar som pla-
nerat har musikterapeuterna redan till
hösten ett kansli förlagt till Kista.

Biomusikvetenskap 
en länk till biologin
Observationsstudier och vittnesbörd

hävdar samstämmigt att musik kan ha
en lugnande effekt på det autistiska bar-
net, förbättra rörelsemönstret för pati-
enter med Parkinsons sjukdom, min-
nesförmågan hos Alzheimerpatienter,
normalisera blodtryck och puls hos
barn med Retts syndrom etc, men det
saknas i stor utsträckning systematiska
vetenskapliga studier som visar hur mu-
sikalisk stimulans påverkar patienter
med en viss sjukdom. De flesta som ar-
betar praktiskt med musik inom
sjukvården har inte en utbildningsbak-
grund som på ett naturligt sätt leder in
på en forskarbana; de är musiker, och
även om musikterapiutbildningen ger
både teoretisk och praktisk kompetens
för att gå vidare till forskning har exem-
pelvis ännu ingen svensk sökt sig till
den gemensamma nordiska forskarut-
bildningen för musikterapeuter i Aal-
borg, Danmark.  

Så även om musik har använts i tera-
peutiskt syfte ända sedan antiken, finns
det fortfarande inga svar på varför mu-
sik fungerar.

»Varför?» är en av de frågor som
ställs inom disciplinen biomusikveten-
skap, som är en tvärvetenskaplig länk
mellan biologi och musik. Biomusikve-
tenskapens nestor i Sverige, Nils Wal-
lin, bor sedan några år i Italien. I ett
tornrum i Palazzo Nonfinito i Florens
centrum, där den etnologiska och antro-
pologiska institutionen vid Florens uni-
versitet är inrymd, förbereder Nils Wal-
lin en stor internationell antropologisk
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konferens som universitetet arrangerar
år 2003. Biomusikvetenskap blir ett av
inslagen vid konferensen. Han hjälper
samtidigt institutionen med att kartläg-
ga den mycket omfattande etnologiska
musikinstrumentsamlingen.

Det var Nils Wallin som 1991 för
första gången satte termen Biomusikve-
tenskap på pränt, genom utgivningen av
sin bok Biomusicology – Neurophysio-
logical, Neuropsychological, and Evo-
lutionary Perspectives on the Origins
and Purposes of Music. Boken blev in-
ternationellt uppmärksammad och an-
vänds idag som kurslitteratur. Men re-
dan 1981 deklarerade han sitt stora in-
tresse för musikens påverkan på männi-
skan, genom att vid Göteborgs universi-
tet disputera på sin avhandling Den mu-
sikaliska hjärnan.

Nils Wallin har dock ingen traditio-
nell naturvetenskaplig bakgrund, och
han är inte heller professor även om de
italienska kollegerna envisas med att
tilltala honom »il professore». Under
1940-talet studerade Nils Wallin violin-
spel i Stockholm, men läste samtidigt
musikhistoria och teoretisk filosofi i
Uppsala och kom alltmer att ägna sig åt
musikvetenskap.

– Från början ville jag helst bli musi-
ker på heltid. Inriktningen blev i stället
ganska tidigt musikforskning, men jag
tror inte att man kan bli en framgångs-
rik musikforskare utan att ha en bak-
grund som musiker, säger Nils Wallin.

Via olika administrativa uppdrag,
bland annat som rektor vid Ingesunds
musikskola på 1950- och 1960-talen,
som chef för konserthuset i Stockholm
på 1970-talet och som forskningssekre-
terare vid Kungliga musikaliska akade-
mien under ett par år, började det allt-
mer handla om forskning specifikt rö-
rande musikens påverkan på hjärnan. 

– Jag vill i första hand försöka förstå
vad musik egentligen är, inte hur hjärnan
fungerar. Även om jag har haft mycket
kontakt med naturvetenskapliga forska-
re i Sverige, och dess-utom tillbringat en
tid hos forskare i USA, bland annat hos
nobelpristagaren Roger W Sperry och
följt hans kliniska experiment, är jag in-
gen laboratoriemänniska. 

– För mig handlar det snarare om ett
filosofiskt teoretiskt tänkande rörande
dessa frågor, baserat på den moderna
biologins sätt att arbeta och tänka. 

Musiker som undrar vad de egentli-
gen sysslar med, dvs varför vi påverkas
så starkt av musik och vad det är som
händer i hjärnan och kroppen, är ingen
ny företeelse. Ett känt exempel är den
österrikiske dirigenten Herbert von Ka-
rajan, som lät ett antal fysiologer vid
Wiens universitet undersöka hans hjär-
nas aktivitet med elektroder under diri-
gentarbetet. Numera arrangerar von

Karajan-stiftelsen varje år en föreläs-
ningsserie om musiken och hjärnan. 

Fler vetenskapliga 
studier behövs
Nils Wallin, som för övrigt bjudits in

som föreläsare till årets föreläsningsse-
rie i Wien om musiken och hjärnan, in-
stämmer i att det skulle behövas fler ve-
tenskapliga studier som visar varför
musik fungerar terapeutiskt för vissa
patientgrupper. 

Det finns ett såväl medicinskt som
ekonomiskt intresse av mer kunskap,
inte minst när det handlar om degenera-
tiva sjukdomstillstånd. Kan musik bi-
dra till exempelvis en effektivare de-
mensvård vore mycket vunnet. 

– Men det är svårt att bedriva strikt
vetenskapliga studier, bland annat på
grund av att språket har försvunnit hos

många av de patienter musikterapi rik-
tar sig till. 

– Dessutom har ju sjukdomarna olika
nivåer: hos en patient med begynnande
Alzheimer finns det säkert starka min-
nesöar kvar som påverkar reaktionen på
musik. Men då patienten är så sjuk att
hon inte ens reagerar på den mest pri-
mära kommunikationspunkten, berö-
ring, men ändå reagerar med små ögon-
rörelser för musik, handlar det knappast
om några kvarvarande minnesöar. Då
måste det finnas något annat mycket
starkt i musiken som påverkar patienten.

Alzheimerpatienter som genom mu-
sik minns bättre, eller Parkinsonpatien-
ter som rör sig lättare, upplever natur-
ligtvis en förhöjning av livskvaliteten.
Men hur mycket en musikterapeut än
åstadkommer är det svårt att kalla det
vård ur strikt klinisk synvinkel.
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I Mellan- och Sydeuropa finns en öppnare attityd till tvärvetenskapligt tänkande, och till
området biomusikvetenskap bland exempelvis naturvetare, hävdar Nils Wallin.
– När vi skulle arrangera den stora konferensen The Origin of Music var vi tvungna att
förlägga den hit till Florens för att locka till oss internationella forskare.



– Vi behöver undersökningar som
verkligen visar att exempelvis en
Alzheimerpatient får en förhöjd synap-
tisk aktivitet efter att ha lyssnat på en
viss typ av musik. När det gäller de-
menssjukdomar tror jag att, om musik
nu verkligen har en positiv effekt på vis-
sa hormoner och proteiner hos dessa pa-
tienter, det skulle vara möjligt att kon-
struera en selektiv metod för enskilda
patienter, som bygger på patientens
egen musikerfarenhet tidigare i livet. 

– Med utgångspunkt från den skulle
patienten själv kunna träna med vissa
tonmönster. Jag är övertygad om att en
sådan metod skulle kunna bli ett utomor-
dentligt hjälpmedel i hemmet för männi-
skor som ännu inte behöver institutionell
vård. Det skulle också kunna bli ett ef-
fektivt bidrag till glesbygdens vårdpro-
blem, säger Nils Wallin.

De endokrinologiska teorierna
bakom musikens effekter är bland annat
att den musikaliska stimulansen ökar
produktionen av tillväxtfaktorer, som i
nästa led påverkar produktionen av

bland annat hor-
monet acetylkolin.
Acetylkolin är en
viktig signalsub-
stans och något
som Alzheimerpa-
tienter lider brist
på. Parkinsonpati-
enternas förbättra-
de rörelsemönster
skulle kunna vara
ett resultat av ökad
dopaminproduk-
tion.
– Musikaliskt väl-

befinnande påver-
kar dopaminnivån,
det vet man. Musik
kan även påverka
produktionen av
kroppens egna opi-
oider, vilket är nå-
got som tas tillvara
vid viss typ av kir-
urgi i bland annat
Tyskland; man ut-
går från patientens
egen musiksmak,
men i grunden är
det en specifik
egenskap i musi-
ken som har effekt,
säger Nils Wallin.

Den personliga
mottagligheten för
musik styrs till stor
del av kultur och
tradition. Men,
hävdar Nils Wal-
lin, i musiken finns
en variabel, en kär-
na, som är global

och inte exklusivt bunden till musik och
som kan påverka basalt endokrina, au-
tonoma och primärt kognitiva funktio-
ner. Den är impulsiv och kan vara av
akustisk eller lokomotorisk natur, eller
en kombination av båda. Mozarteffek-
ten, dvs den ökade förmågan att utföra
vissa spatiala och temporala uppgifter
efter att man lyssnat på första satsen av
Mozarts sonat för två pianon, handlar
också om att det är en specifik egenskap
i själva strukturen i musiken, en egen-
skap som är oberoende av kultur och tid
och som ger den positiva effekten. Nils
Wallin ställer sig tveksam till den skep-
sis rörande Mozarteffekten som vissa
forskare ger uttryck för.

Neurofysiologiskt belagd
– Det är typiskt att den kritik som rik-

tats mot dessa studier främst kommer
från psykologer som gör beteendeun-
dersökningar, men sällan korrelerar
dem med fysiologiska undersökningar.
EEG-studier har bekräftat Mozarteffek-
ten, såtillvida att parallella mätningar

av EEG-aktiviteten och resultatet vid
observationsstudier i stort sett varit
överensstämmande. Effekten är därför
även neurofysiologiskt belagd.

– Men det är dags att ändra namnet
eftersom det inte handlar om Mozarts
musik i sig, utan om musikens speciella
struktur. Jag tror inte ett ögonblick på
att man skulle bli intelligentare av just
den här musiken, det handlar snarare
om en ökning av den allmänna potensen
att aktivera en viss kompetens.   

Teorin om ett globalt förekomman-
de, naturligt akustiskt-motoriskt stimu-
lus bygger på att människan sedan vi-
dareutvecklat detta stimulus som ett
slags akustisk struktur som svänger,
pendlar,  omkring en jämviktspunkt. 

– Sådana strukturer påverkar oss, of-
tast omedvetet, på framför allt det vege-
tativa planet. De borde rimligen också
väcka spatio-temporala aktivitetsmöns-
ter i båda hemisfärerna, med en sam-
stämmighet mellan de aktiverade regio-
nerna, säger Nils Wallin, som hänvisar
till en nyligen publicerad studie som be-
kräftar dessa antaganden (Nature 2000:
404; 80-4).  

Att det finns sådana djupverkande
strukturer i musiken bekräftas också av
de djurförsök som genomförts med råt-
tor. Förmågan att utföra spatiala uppgif-
ter i en labyrint förbättrades hos de råttor
som exponerats för just första satsen av
Mozarts sonat för två pianon. Även des-
sa försök genomfördes av psykologen
Frances Rauschers forskargrupp i USA. 

Speglar kroppens homeostas
Även passivt lyssnade på »trivial»

musik, i en hiss, i ett varuhus eller
kanske i hemmet, har en positiv effekt
på vår minneskapacitet, inlärningsför-
måga etc, tror Nils Wallin. Viss musik,
exempelvis den wienklassicistiska, har
en dynamisk balans, en homeostas, som
motsvarar vår egen homeostas, dvs våra
inresekretoriska balans- och återkopp-
lingssystem. Därför kan musik som inte
medvetet engagerar ändå omedvetet på-
verka oss på ett positivt sätt. 

Det gäller också för människor som
egentligen inte alls upplever sig som
musikaliska, som påstår sig inte höra
skillnad på dur och moll, konsonans och
dissonans, urskilja tonarter etc. Kort
sagt människor som säger sig vara ton-
döva.

– Ett flertal psykologiska undersök-
ningar har visat att det hos dessa »ton-
döva» individer finns en känsla för ex-
empelvis den funktionella relationen
mellan ackord, att de upplever om ett
ackord är »riktigt» i ett speciellt sam-
manhang. Det är ingen tvekan om att
denna intuitiva och »tysta» kunskap kan
härledas till en passiv perceptuell inlär-
ningsprocess, säger Nils Wallin.
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Det finns en kärna i musik som är oberoende av kultur och tid, och
som bidrar till den terapeutiska effekten vid vissa sjukdomstillstånd,
menar Nils Wallin.
– Även passivt lyssnande på »trivial» musik har en positiv effekt på
vår minneskapacitet och inlärningsförmåga.



– Den positiva effekten på homeosta-
sen av passivt lyssnande ger bra förut-
sättningar för att skapa en avspänd at-
mosfär, till exempel för ungdomar som
läser läxor, eller för oroliga och aptitlö-
sa dementa åldringar i vårdhemmets
matsal. Generellt skulle jag vilja påstå
att musik för sådana ändamål används i
en alldeles för liten utsträckning, även
om jag kan tänka mig att många musiker
blir upprörda då de upplever det som ett
missbruk av musiken. Men vi måste för-
stå att denna effekt av musik, till skillnad
från senare kulturella överlagringar, är
mekanisk och totalt värdeneutral.

Nils Wallin menar att den ursprung-
liga musiken förmodligen inte uppstod
ur vårt behov av kommunikation, eller
enbart som en aspekt av sexuell selek-
tion, vilket bland andra Charles Darwin
var inne på. 

– Jag tror att den uppstod ur elemen-
tära biologiska processer i den enskilda
individen, dvs på ett biologiskt pre-so-
cialt plan. Sedan har människan utveck-
lat musiken inom ramen för ett enormt
spektrum av uppgifter, där bland annat
sexuell selektion spelat en central roll.
Men i grunden finns detta uttryck för
strävan efter balans, homeostas, som
man kan känna i nästan alla musiktyper.

Lätt att samarbeta
med andra vetenskaper 
Biomusikvetenskap är i högsta grad

tvärvetenskaplig, vilket inte minst den
första stora internationella konferensen
i ämnet – The Origin of Music – i
Florens 1997 visade, då forskare från
omkring 25 olika vetenskapliga disci-
pliner medverkade. Nils Wallin menar
att det normalt inte innebär något pro-
blem för musikforskare och exempelvis
naturvetare att mötas, om man tar hän-
syn till att man kanske ligger på olika
nivåer i sin forskning och att de olika
aspekterna kan komplettera varandra.
Däremot visar vissa människor från
Nils Wallins eget området, musiken, en
misstänksamhet mot den biomusikve-
tenskapliga disciplinen.

– Framför allt musikforskare kan
ifrågasätta varför man ska syssla med
detta. De kanske är rädda att musikens
fascination på något sätt ska gå förlo-
rad. Kompositörer och musikutövare
brukar däremot vara nyfikna på ämnet.

– För mig är musikens mystik fortfa-
rande mycket viktig, jag är ju innerst
inne själv musikant. Men sedan jag bör-
jade intressera mig för kopplingen mel-
lan musik och biologi har musik, som ett
slags näring för mig, bara blivit viktiga-
re, säger Nils Wallin.

Vid mitten av 1990-talet var Sverige
på väg att befästa en stark position inter-
nationellt sett som ett centrum för bio-
musikvetenskap. Representanter för

bland annat Institutet för
framtidsstudier, Phar-
macia AB, stiftelsen
Jämtlands läns forsk-
ningsråd och Stikkan
Anderson-bolagen AB
enades då om att grunda
en stiftelse som skulle
ha till uppgift att ge stöd
till forskning och sprida
kunskap inom biomu-
sikvetenskapliga, akus-
tiskt beteendeveten-
skapliga, medicinska
och andra närliggande
områden. Stiftelsen
skulle bedriva sin verk-
samhet genom ett insti-
tut för biomusikveten-
skap, vilket placerades i
Östersund. Nils Wallin
blev föreståndare, och i
styrelsen ingick flera
framstående neurove-
tenskapliga forskare
från bland annat Karo-
linska institutet i Solna.

Tillsammans med
Mitthögskolan i Ös-
tersund planerades
dessutom för inrättan-
det av en professur i
ämnet biomusikveten-
skap, i samarbete med
universitetet i Florens. 

Men redan efter någ-
ra få år hamnade stiftel-
sen i ekonomiska svå-
righeter, och 1998 beslutade styrelsen
om likvidation vilken senare övergick i
konkurs.

– Det visade sig att Östersund inte var
rätt akademisk miljö för oss. När vi skul-
le arrangera konferensen The Origin of
Music förlade vi den till Florens, för att
kunna locka till oss internationella fors-
kare. Den bristande miljöanknytningen
var en delorsak till att vi inte fick några
ytterligare ekonomiska medel till verk-
samheten i Östersund, säger Nils Wallin.

I Mellan- och Sydeuropa finns en
öppnare attityd bland naturvetenskapli-
ga forskare till området biomusikveten-
skap, liksom en starkare tradition inom
tvärvetenskaplig forskning, än vad som
är fallet i Sverige, menar Nils Wallin.  

Även i förhållande till USA är euro-
peiska forskare mer tvärvetenskapligt
intresserade. Det hävdar i alla fall Har-
ry Jerison, professor i paleoneurologi
vid University of California, USA. Har-
ry Jerison deltog som föreläsare i kon-
ferensen The Origin of Music 1997.
Han ser en tydlig koppling mellan sitt
eget område – hjärnans och det centrala
nervsystemets evolutionära utveckling
– och musikforskarens.

– Det sätt på vilket människan hante-

rar musik reflekterar hur hjärnan är orga-
niserad, och det sätt på vilket hjärnan är
organiserad är resultatet av en lång evo-
lutionär process, säger Harry Jerison. 

Ju bättre vi lär oss att förstå hur mu-
sikkontroll och musikerfarenhet är in-
korporerad i hjärnans arbete, desto mer
framgångsrik kommer musiken att bli
som ett terapeutiskt verktyg även vid
psykisk sjukdom, säger Harry Jerison,
som tidigare innehaft en professur i psy-
kiatri vid University of California.

– För att förstå hjärnans funktion
måste man även förstå de neurologiska
effekterna av musik, vilket vi idag kän-
ner mycket lite till. Jag vet av egen erfa-
renhet hur viktig musik och musiktera-
pi kan vara som en hjälp vid psykotera-
peutisk behandling.

Harry Jerison menar att det tvärve-
tenskapliga samarbetet är nödvändigt
för att de olika specialiteterna ska kom-
ma vidare inom forskningen. Han ingår
själv i en forskargrupp vid University of
California, med såväl molekylärbiolo-
ger, antropologer, paleontologer, bete-
endevetare som astrofysiker. Det ge-
mensamma intresset som fört dem sam-
man är frågor om livets ursprung och
evolutionen.•
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Professor Harry Jerison menar att det i hans nuvarande
område paleoneurologi finns tydliga kopplingar till
biomusikvetenskapen. »Det sätt på vilket människan hanterar
musik reflekterar hur hjärnan är organiserad, och det sätt på
vilket hjärnan är organiserad är resultatet av en lång
evolutionär process», säger Harry Jerison.


