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Musik – känslornas språk 
 
 – ”Känslornas uttrycksform” – från dur och moll till Jungianska arketyper  
 
Kanske den viktigaste och mest intressanta frågan inom musikpsykologi är den om hur 
musikupplevelser påverkar oss emotionellt. Känslor är på grund av sin subjektivitet svåra att 
mäta, men i takt med nya tekniska möjligheter att studera hjärnan har forskare fått nya insikter 
under de senaste åren på området. Forskningen bedrivs även i Sverige, bland annat vid 
Uppsala universitet, och ligger i framkant internationellt. 
 
Musik har förmågan att framkalla kraftfulla känslomässiga reaktioner, även obehagliga, men 
det är positiva känslor som dominerar våra musikupplevelser.  
 
Över hela världen använder vi musik i vår vardag, både medvetet och omedvetet, för att 
reglera våra känslor. Ofta gör vi det för att må bättre och motverka stress och trötthet. 
Musiken erbjuder en resurs för känslomässig reglering och hjälper oss att uppnå olika mål, 
som att ge energi, behålla fokus på en uppgift eller minska tristess. Musiklyssning är ett nöje 
som involvera samma centrum i hjärnan som andra former av njutning, och är lika starkt 
beroendeframkallande som mat, sex och droger. 
 
Det är dock inte alla som kan uppleva intensiva känslomässiga reaktioner, och ungefär 5% av 
befolkningen har tragiskt nog så kallad musikalisk anhedoni, det vill säga oförmågan att 
uppskatta och njuta av musik. 
 
Viktigt dock att ha klart för sig att: 
 
”Musiken per se kan i sträng mening inte uttrycka känslor - Musiken skapar en stämning som 
vi känslomässigt reagerar på utifrån en emotionell nivå inifrån oss själva”.  
Carol Krumhansl (1997) 
 
Känslorna är oftast omedelbara. De går direkt till de djupaste och i de utvecklingsmässigt 
äldsta delarna av hjärnan – det limbiska systemet som är säte för känslolivet.  
 
Neurobiologen och forskaren Le Doux (1995) upptäckte att ljudimpulsen letar sig fram till 
limbiska systemet på två sätt. Den snabba ’nedre’ vägen och en längre ’övre’ väg som 
processar informationen. 
 

 



Musik väcker känslor 
 
BRECVEMA modelen -  Juslin & Västfjäll (2008) 
 
1. Hjärnstams reflexer (foster) 
2. Betingelse (foster) INDEX 
3. Rytmisk entrainment (foster) 
4. Känslosmitta (1 åring) 
5. Association och fantasi (förskoleåldern) IKON 
6. Episodiska minnen (3-4 år) 
7. Musikaliska förväntningar (5-11 år) SYMBOL 
8. Estetiskt 
 
Tre viktiga sätt:  
Något som påverkar vår upplevelse av musiken, är när den uppfyller eller inte uppfyller 
förväntningarna (7). Ju mer oväntade saker som sker i musiken, desto mera njuter vi av den 
musikaliska upplevelsen, en process som sker i det autonoma nervsystemet. Vi kan till och 
med få fysiska reaktioner, som till exempel gåshud. Dock får musiken inte vara för komplex 
och krånglig. Hur vi uppfattar svårighetsnivån är individuellt, och beror på våra kunskaper, 
erfarenheter och vana vid olika musikstilar.  
Det finns med andra ord också en intellektuell komponent i uppskattningen för musik, 
belöningssystemet fungerar inte isolerat, utan interagerar med andra områden i hjärnan. 
 
Ett av de viktiga sätten på vilka musikhändelser väcker känslor, är när vi upplever musik 
kopplad till minnen (6). Vi skapar omedvetna, melodiska minnen redan som foster då vi 
lyssnar på språkets prosodi, och från tre-fyraårsåldern börjar vi få medvetna musikminnen.  
De är ofta kopplade till nära och kära, till exempel de sånger föräldrarna sjöng för oss. 
Musikstycken som spelas ofta under uppväxten utlöser kopplingar till många olika delar av 
hjärnan, och skapar associationer. Under tonåren då vi utvecklar vår identitet, fortsätter 
musiken att spela en viktig roll för oss. Vår tonårs musik och texterna hjälper oss kanske att 
hitta en röst som vi aldrig visste att vi hade, ger oss mod att följa våra drömmar, hitta kärlek 
och hävda oss själva. 
Musikminnet överlever, precis som doftminnet, långt efter det att andra former av minne har 
försvunnit. Minnena har en viktig betydelse för vårt välbefinnande ända till slutet av våra liv. 
 
Men musik väcker inte bara känslor på individnivå utan också mellan flera människor genom 
så kallad emotionell mimik, ”känslosmitta” (3), där spegelneuronerna spelar en avgörande 
roll. Lyssnare speglar sina reaktioner på vad musiken uttrycker, något som gärna affärer eller 
restauranger använder för att sätta oss i önskad stämning.  
Bakgrundsmusik har ett starkt inflytande på konsumenternas beteende, och skall inte 
underskattas. Till exempel exponerades kunder i en mataffär för antingen fransk musik eller 
tysk musik, och resultaten visade att det såldes mera av franskt vin när fransk musik spelades, 
och tvärt om när tysk musik spelades. 
 
 
Psykologer brukar säga att glädje, sorg, rädsla och ilska är våra mest basala känslor, och av 
dem är det glädje och sorg som musiken lättast verkar kunna förmedla.  
Robazza (1994)  Meerum (1991) Brattico (2011) 
 
Kompositörer har vetat detta i århundraden. 



De grundläggande delarna för detta är dels musikens tempo, dels dur-moll-tonaliteten. Ett 
snabbt tempo i dur låter glatt, medan ett långsamt tempo i moll förmedlar vemod.  
Mera specifikt kännetecknas ’glädje’ och ’lycka’ av måttliga tempovariationer, måttlig till 
stark ljudnivå, ganska skarpa kontraster mellan långa och korta toner, luftig artikulation och 
snabb tonansats.  
’Sorg’ uttrycks med ganska starka variationer i pulsen, lågmäld nyans, mjuk tonansats och tätt 
sammanbundna legatotoner. 
’Ilska’ kännetecknas av ett snabbt tempo, hög ljudnivå, skarpa kontraster, korta toner och hårt 
vibrato.  
Gabrielsson & Juslin (1996). 
 
Dessa gestaltningar följer den musikaliska delen av språket, den så kallade prosodin, och 
motsvarar också de uttryck vi använder med kroppsspråket och i taltempot. Musikens 
känslomässiga innehåll är biologiskt universellt och uppfattas tämligen lika av olika 
människor, oavsett ålder, etnicitet och musikalisk skolning.  
Robazza (1994) Meerum (1991) Brattico (2011) (2015) 
 
 
 
Dur och moll. Konsonans och dissonans. 
 
Halvtons steg och kromatik ger ofta ett större engagemang och smärtsammare intryck. 
 
Robert Zatorre (1999) kunde visa i en PET-studie var i hjärnan vi upp lever konsonans 
(‘välljudande’) och dissonans (‘illaljudande’) musik: 
Dissonant musik aktiverar en vindling nära Hippo campus (gyrus parahippocampalis) i höger 
hemisfär (’obehagsområde’ negativa känslor).  
Konsonant musik aktiverar området djupt långt fram och i medellinje med båda 
frontalloberna. HÖGERSIDIG ÖVERVIKT Dessa båda områden är en del av det limbiska 
systemet. 

 



Slutsats: Konsonant och dissonant musik (och andra stimuli) väcker känslor i olika områden 
som är specialiserade på ett visst känsloinnehåll. Varseblivningen av musiken sker i ett annat 
avskilt område. 
 
Spädbarn föredrar konsonant musik före dissonant och kan även höra skillnad på detta redan 
som foster. Zentner (1998). 
 
Även växter och djur föredrar detta. Flertalet nya studier men redan Borchgrevink (1975) 
visade i en studie att råttor själva valde att ’dra i spakar’ som gjorda att de hörde ett konsonant 
ackord. 
 
 
Kate Havner, Helene Bonny och GIM 
 
Psykologen Robert Solomon har identifierat 42 st. olika känslor. 
Gerald Jompaulski identifierar två grundkänslor: rädsla och kärlek! 
 
Musikforskare Kate Havner (1937) skapade redan på 30-talet en adjektiv skala av de 66 (42) 
känslorna: 
 

 
 



 
(6) Glädjerik 

Holst Jupiter ur Planeterna 
 
 

(7) Dramatisk                                                 (5) Humoristisk 
Bach Toccata och fuga d-moll                                 Tjajkovskij Scherzo ur symfoni nr. 4 

 
 

(8)  Majestätisk                                                                                                               (4) Lugn 
Elgar Nimrod ur Enigma variationerna                                             Beethoven andante con moto ur symfoni nr 6 

 
 

(1) Högtidlig                                                               (3) Öm 
R. Strauss ‘Transfiguration’ ur Tod und Verklärung                             Delius The walk to the paradise garden 

 
 

(2) Tragisk 
Sibelius Tuonelas svan ur Lemminkäinen-svit 

 
 
 
Tonsättare har även visat sig vara ”specialister” och extra effektiva på vissa typer av effekter. 
De har kategoriserats enligt följande:  
  

• Imagery (med musik av Ravel, Copland, Tjajkovskij och Resphigi) 
• Transition (med musik av R. Strauss, Brahms och Beethoven) 
• Affect Release (med musik av Holst, Bach och Orff) 

 
 

 
 



Här följer några förslag på musik ur adjektivcirkeln som GIM terapeuterna arbetar med. 
Siffrorna inom klammern visar på vilken adjektivgrupp musikstycket tillhör. Lyssna och 
utforska på egen hand.  
Allra sist finns ett appendix med instruktioner om du vill fördjupade dig. 

 
 

(1) Högtidlig, andlig 
(2) Tragisk, sorg  
(3) Öm, drömmande 
(4) Lugn, lyrisk 
(5) Humoristisk, lekfull  
(6) Glädjerik 
(7) Dramatisk, passionerad  
(8) Majestätisk  

 
Tre stycken ”extra”: (9) Ilska  (10) Kärleksfull (11) Energisk   
  
   
 
 R. Strauss: ‘Transfiguration’ ur Tod und Verklärung, 1 
   
  J.S. Bach: Air ur orkestersvit nr 3, 1 och 3        
 
  Delius :The walk to the paradise garden, 3 
 
  Beethoven: Largo ur pianokonsert nr 3 c-moll, 4 
 
  Beethoven: Andante con moto ur symfoni nr 6, 4 
 
  Tjajkovskij: Scherzo ur symfoni nr 4, 5 
   
  G.Bizet: Allegro vivo ur symfoni C-dur, 5 och 6 
 
  G. Holst: Jupiter ur Planeterna, 6 
 
  G. Holst: Mars ur sviten Planeterna, 7,8 och 9    
 
  J. Sibelius: Tuonelas svan, 2 och 3       
 
  E. Elgar: Nimrod ur Enigma variationerna, 1 och 8 
  
  J.S. Bach: Toccata och fuga d-moll, 7 och 8        
 
  M. Bruch: Violinromans F-dur, 10 
   
  J. Strauss: Radetzky marsch, 11 

 
 



Några fler musikstycken att utforska och prova. 
 
 
För den fysiska kroppen –  få ’energi’ 
 
Beethoven  Pianokonsert nr. 5 ”Kejsarkonserten” 
J. Haydn  Trumpetkonsert i Ess-dur 
Elgar  Pomp and Circumstance nr. 1 
J. Strauss  Radetzky marsch 
 
* Generellt: marscher, fanfarer, livliga sånger, ouvertyrer, dans- och filmmusik. 
 
* Musik med bläckblås och slagverksinstrument. 
 
 
Emotionell reglering 
 
Få tag i och släppa ut ilska 
 
Debussy  La Mer 
Holst  Mars ur sviten ”Planeterna” 
Tjajkovskij  Symfoni nr 5, (sista satsen) och symfoni nr 6 
Verdi  Dies ira ur Requiem 
 
Lugna ilska, aggressivitet 
 
J S Bach  Konsert för två pianon 
WA. Mozart  Violin och pianosonaterna 
Händel  Konsert för Harpa 
Mike Rowland The Fairy Ring 
 
Motverka hyperaktivitet 
 
J S Bach  Air ur orkestersvit nr 3 
Grieg  Holbergsviten 
Alan Hovhaness Mysterious Mountain 
Vivaldi  Flöjtkonserterna 
 
Lätta upp depression, rädsla och sorg 
 
F. Mendelssohn Symfoni nr 4 ”Den Italienska” 
Bizet  Symfoni i C-dur 
J. Haydn  Flöjtkvartetterna 
Rachmaninov Pianokonsert nr 2 
 
 
 
 



Motverka känsla av meningslöshet och leda 
 
Gottschalk  Grand Tarantelle 
F. Liszt  Ungerska rapsodier 
Rimsky-Korsakov Scheherazade 
Resphigi  Antika danser och sånger 
 
Främja och stärka styrka och mod 
 
Brahms  Symfoni nr. 2 (finalen) 
Copland  Fanfare of the Common Man 
R. Strauss  Soluppgång ur tondikten “Also sprach Zarathustra” 
Beethoven  Symfoni nr. 3 “Eroica” 
 
Avslappning, drömmeri och fantisera 
 
Vivaldi  Oboekonserterna 
Ravel  Pavane för en död prinsessa 
Chopin  Nocturner 
Delius  Brigg Fair 
 
Kärlek och tillbedjan 
 
Bruch  Violinromans 
Grieg  Ich liebe dich 
F. Mendelssohn Violinkonserterna 
Beethoven  Für Elise 
 
* Musik med träblås och stråkar 
 
 
Hjärnan – öka energin, sortera tankarna 
 
All barock musik med stråkar, gärna inspelningar på tidstrogna instrument 
 
Telemann 
Vivaldi 
J S Bach 
Corelli  m.fl. 
 
Andlighet/Spirituellt 
 
Meditation och bön 
 
Fauré  In paradisum ur Requiem 
WA Mozart  Ave verum corpus 
Elgar  Nimrod ur Enigma variationerna 
Wagner  Långfredagsmusiken ur operan Parsifal 



 
KONTAKT UPPGIFTER 
 
Har du frågor och vill komma i kontakt med mig når du mig på: 
 
info@konvicka.se  
 
 
CD spellista (hela listan med musik finns på Spotify: Föredrag SPF Känslor 2020) 
 
Ouvertyren ur Otello av G.Verdi 
Ouvertyren ur Acis och Galatea av Händel arr. Mozart 
Tema från filmen Schindlers list John Williams 
Dies ira ur Messa da Requiem av G. Verdi 
Crucifixus och Et resurexit ur h-moll mässan av JS Bach 
Introduktion och allegro av M. Ravel 
I Believe med Mahalia Jackson 
Allegro ur symfoni i C av G. Bizet 
   
 
Appendix 
 

Några allmänna råd till ditt dagliga lyssnande i 
syfte att uppnå optimal hälsa. 

 
 

1. Effekten av musik är kumulativ under en relativt lång period. Därför ska 
du välja noggrant… 

 
a. Vilken typ av musik du ska lyssna på 
b. När på dygnet du spelar den 
c. Miljön innan och efter avlyssningen 

 
2. Välj minst två huvudstycken av olika karaktär och funktion. T.ex. en som 

ger dig energi och en som är avstressande. Välj gärna ett 
’induktionsstycke’ för ned varvning och ett stycke till upp varvning. 
Undvik generellt ”kaotisk musik”. 

 
3. Lägg dig på rygg eller sätt dig bekvämt. 

 
a. Gör en djupavslappning 
b. Spela huvudstycket du valt 
c. Låt kroppen ’vakna’ långsamt 

 



4. Musiken som valts bör spelas regelbundet under minst en månad för att få 
djupast effekt och bäst resultat. 

 
5. Var medveten om att den första musiken på morgonen har störst 

inflytande på resten av din dag. ”Du sätter an tonen på dagen”. 
 

6. Resultat: 
 

a. Mer centrerad i kroppen 
b. Ökad fysisk energi 
c. Stabilare emotionellt 
d. Förbättrad mental kapacitet - minne 
e. Förbättrad röstkvalitet 

 
7. Bli mer och mer medveten om kvalitén på din dagliga ljudmiljö och gör 

något åt det stegvis. Försök lokalisera infraljud- och ultraljuds källor 
(ventiler, kylskåp etc.) och ta bort eller stäng ute dem, om de går. 

 
8. Sök upp tystnade – finns ingen bättre ’återställare’ för hörseln! 

 


