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Natur och musik – hur hänger de ihop? 
 
av Töres Theorell 

 

En riktig ögonöppnare i forskningen kom för några år sedan när Roger Ulrich, en amerikansk 

psykologiprofessor som ofta är i Sverige, tillsammans med medarbetare i Uppsala på 

hjärtintensivavdelningen gjorde en undersökning av hur patienter efter en hjärtoperation reagerar 

när de får se en bild av lugn natur. Det visade sig att den lugna naturen gjorde att de fick lägre puls 

än när de såg andra typer av bilder. En uppföljande studie visade sedan att hjärtpatienter som låg på 

eftervårdsavdelning tillfrisknade snabbare och hade mindre behov av smärtstillande medicin om de 

såg träd utanför fönstret jämfört med om de enbart fick se en grå vägg genom fönstret.  

När man börjar fundera över dessa forskningsresultat kan man inte låta bli att tänka att det kanske 

är så att vi är biologiskt programmerade att varva ned kroppen när vi upplever lugn natur. Det kan 

ha varit ändamålsenligt när man levde nära naturen. När naturen var lugn kunde kroppen få 

återhämta sig och reparera utslitna celler och bygga nya där sådana behövdes.  Och tvärtom, när 

naturen var uppretad fanns det anledning att aktivera kroppen, att söka skydd, att försvara sig mot 

hot. Det är just så vi är konstruerade, perioder av anspänning skall växla med återuppbyggnads-

perioder. De vars nervsystem var tydligt inställt på det sättet – och känsligt för naturens växlingar - 

hade kanske större överlevnadsmöjlighet än andra? 

Vi tar hjälp av och påverkas av ljud  

Men naturen innehåller ju inte bara bilder utan också en kakafoni av ljud som kan växla karaktär. 

Den som utvecklade bra förmåga att särskilja olika ljud kunde snabbare göra sig beredd när 

han/hon hörde ett farligt ljud. Det finns teorier om att det vi kallar absolut gehör, dvs en förmåga 

att pricka rätt tonhöjd i förhållande till ett accepterat ljudsystem, kan ha gynnat överlevnad och att 

de som haft absolut gehör även kan ha varit till stor hjälp för den grupp de levde i – kamraterna 

kunde bli varnade av individen med absolut gehör. I vår tid handlar absolut gehör om att sjunga ett 

a när någon säger a eller att kunna veta att det är ett a när man spelar en ton med 440 svängningar 

per sekund.  Men för länge sedan kan det ha handlat om att känna igen ett aggressivt ljud från en 

orm, en fågel eller ett däggdjur.  

På samma sätt som bilder av lugn natur uppenbarligen kan få vår puls att slå långsammare kan man 

utnyttja lugna naturljud som sömnmedel. Exempel på detta är ljud av havsvågor, susande träd och 
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fågelsång – idag spelas sådana ljud in och säljs som lugnande medel till personer som har svårt att 

sova. Jag har inte sett några strängt upplagda utvärderingar av sömneffekten men det är sannolikt att 

det kan fungera för många personer. Man konstruerar också virtuella filmmiljöer som efterliknar 

lugna naturmiljöer med både ljud- och ljuseffekter i kommersiella syften (se t ex Depledge et al 

2011).  

Mycket av musiken har sin upprinnelse i naturen. I den klassiska musiken förekommer ofta 

anspelningar på fågelsång som t ex i Beethovens ”Glada känslors uppvaknande vid ankomsten till 

landet” i Pastoralsymfonin eller sprittande fiskar som t ex i Schuberts ”Forellkvintetten”. Upprörd 

natur skildras också ofta t ex i Purcells musik till Shakespeares ”Stormen” eller i Vivaldis Årstiderna. 

Lugna rytmer alternerar med upprörda överallt i naturen t ex i form av vågrörelser vid stranden eller 

i ett sädesfält. Att olika slags musik har olika effekter på pulsfrekvensen finns visat i många 

vetenskapliga studier. I en studie som vi själva gjorde bad vi varje försöksperson att välja ut två 

favoritstycken, ett som de trodde skulle pigga upp och ett som de trodde skulle vara avslappnande. 

De fick sittande stilla lyssna på de två styckena i slumpmässig ordning. Varje lyssningsepisod 

föregicks av tystnad. Det visade sig att det uppiggande stycket hade en väldigt tydlig pulsökande 

effekt (i genomsnitt 7 slag per minut) medan det ”avslappnande” stycket inte alltid lugnade ned 

pulsen. Skillnaderna mellan individerna var stora. En person fick en pulsökning på 20 slag per minut 

av det uppiggande och en lika stor minskning av pulsfrekvensen när hon lyssnade på det 

”avslappnande” stycket - en skillnad på 40 slag/min alltså.  

Att det vi kallar det autonoma nervsystemet kan påverkas mycket starkt av musik finns visat i många 

andra vetenskapliga studier. Så t ex har man visat att snabb orolig musik kan stimulera flimrande 

snabba och okoordinerade peristaltikrörelser i magtarmkanalen medan lugnande långsam musik 

stimulerar välkoordinerade, knådande och långsamma sådana rörelser. I en annan studie har jag 

varit med om att på en individ visa att den gåshud som kan åtfölja starka musikupplevelser föregås i 

snabb följd av pulsökning, minskning av de normala variationerna i pulsfrekvens, hudsvettning och 

därefter sänkning av hudtemperaturen (i det fallet med 0.7 grader), allt detta under en period av 40 

sekunder.  

Musik inspirerad av naturen förbättrar folkhälsan 

Även immunsystem och hormoner påverkas av musiklyssning. Ett i sammanhanget mycket 

intressant hormon är oxytocin som har många funktioner. Den funktion som varit känd längst är att 

det sätter igång förlossningen när det är dags att föda barn. Så småningom har det visat sig att 

oxytocinet har en central betydelse för socialt samspel mellan människor vilket förstås har särskilt 
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stor betydelse när kontakt etableras mellan ett nyfött barn och (vanligen) mamman. Vi har visat att 

man får en stegring av blodkoncentrationen av oxytocin när man sjunger på sånglektion. 

Oxytocinhalten ökar också i blodet när man sjunger i kör och en tysk studie har visat att sjungandet 

i kör har starkare effekt på oxytocin och samhörighetskänsla än samtal i grupp. Eftersom oxytocin 

även dämpar smärta och oro har detta betydelse även i medicinska sammanhang. Så t ex har det 

gjorts en slumpvalsstudie på patienter som vaknar upp ur en hjärtoperation. Dessa visade sig få en 

höjning av oxytocinhalten i blodet när de vid uppvaknandet fick lyssna på musik som de före 

operationen valt själva tillsammans med personalen. Patienter i jämförelsegruppen (som vaknade 

upp i tystnad) hade ingen sådan höjning utan snarare sänkning av oxytocinhalten. 

Men oxytocin är bara ett av många ämnen som kan påverkas av musiklyssning och musikutövning. 

Man har sett effekter på ett av kroppens egna morfinsubstanser, beta-endorfin, och även effekter på 

immunsystemet . Det mesta av detta har visats i kortvariga experiment men vi har även följt vad 

som händer med blodkemin under ett helt år hos en grupp körintresserade men ej körsjungande 

patienter med nervösa tarmbesvär. De delades slumpmässigt upp i sådana som fick sjunga i kör en 

gång i veckan och sådana som istället hade föreläsningar och gruppdiskussioner om besvären en 

gång i veckan under samma tid. Resultaten visade bl a att körgruppen hade utvecklats bättre än 

samtalsgruppen med avseende på blodhalten av det stresskänsliga fibrinogenet som har med 

immunsystemet och blodets tendens att levra sig att göra. De hade också under studieåret en något 

bättre utveckling än jämförelsegruppens patienter av magsmärtor och av ett hormon som reglerar 

tarmrörelserna, motilin. 

Vi kan alltså konstatera att vi förmodligen är programmerade att bli lugna och att stimulera våra 

reparationsmekanismer när vi upplever lugn natur, att musiken inspirerats av naturen och att även 

musiken har starka biologiska effekter varav en del kan användas i läkande syfte och för att 

förbättra folkhälsan. 

Naturen förstärker musikupplevelser 

Man kan till detta lägga att musiken vädjar till nästan alla människor. Tvärtemot vad många tror är 

det ovanligt med ”tondövhet”. Mätningar i normalbefolkningen har visat att ungefär 4% kan 

betraktas som tondöva. Och då skall det påpekas att även de tondöva brukar kunna relatera till rytm 

i musiken. Fullständig ”amusi” är ett mycket ovanligt tillstånd och ses som ett neurologiskt 

handikapp. Att musiken alltså engagerar nästan alla människor kanske kan vara ett tecken på att den 

har haft ett överlevnadsvärde. När alla människor levde i en livsfarlig miljö utgjorde stark social 

sammanhållning en viktig skyddsfaktor. När man höll vakt måste de övriga i gruppen kunna lita på 
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vakten – att han eller hon inte sprang sin väg när faran nalkades, Och för att förstärka 

sammanhållningen har man använt musik, dans och religiösa riter. Den som inte kunde relatera till 

dans och musik ”kom inte in i gruppen” och löpte då kanske risken att bli utstött ur gruppen och 

därmed inte överleva? Vårt musikaliska programmeringsarv är kanske framselekterat under 

årtusenden? 

Vilka slutsatser kan man dra av detta? För det första är parkerna alltmera livsnödvändiga för 

storstadsmänniskorna. Vi är förmodligen programmerade i relation till naturen. Eftersom 

storstadsmänniskan allt oftare inte har tillgång till naturen i sin vardag kan ”resterna av natur”, dvs 

parkerna, ha livsavgörande betydelse. För det andra kan man ju undra om inte kombinationen av 

park och natur borde vara något självklart. Många är de beskrivningar av den fantastiska upplevelse 

som t ex lyssnandet till en bra konsert i Central Park i New York city kan erbjuda. Men också ett 

aktivt musicerande utomhus i en park kan ge fantastiska förstärkningseffekter. Man kan tänka på 

Bellmans epistlar och sånger som ibland tilldrar sig i Nationalstadsparken. Jag hade själv en stark 

musikupplevelse när min hustru i samband med sin 40-årsdag i slutet av maj arrangerade en konsert 

i Ekotemplet i Hagaparken med körsång, kvartettsång, folkmusik på fiol mm. Vi exekverade 

tillsammans med gästerna musiken. Akustiken i ekotemplet är fantastisk. Och parken har varit värd 

för många olika slags konserter och musikupplevelser. 
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