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Sammanfattning 
 
Ljudens och musikens påverkan på människan har alltid intresserat mig i egenskap av 
violinbyggarmästare men också som cellopedagog. Forskningen inom detta område är starkt 
begränsad och rör till största delen terapeutiska metoder och då främst musikterapi. Dock 
använder sig musikterapeuter inte av utifrån kommande frekvenser i sitt arbete och de 
alternativa terapeuterna har inte vetenskapliga belägg för frekvensernas verkan. 
Syftet med studien har varit att utföra en grundforskning om hälsoklanger som kan inspirera 
till vidare forskning om hur utifrån tillförda ljud och musik påverkar människan samt 
exemplifiera hur några musikterapeuter och tomatiskonsulter i Sverige och Tyskland erbjuder 
musik och ljud som behandlings- eller träningsform. Studien genomfördes genom en 
kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder: med en enkätundersökning, intervjuer 
samt personlig kommunikation med musikterapeuter och alternativa terapeuter, en 
stressforskare och två tomatiskonsulter. Resultaten tyder på att ljud och musik både kan ha 
stimulerande och lugnande inverkan på människan, men att en tillförlitlig vetenskaplig 
värderingsmetod saknas för dem som erbjuder behandlingar. En fortsatt forskning blir att 
vidare undersöka hur utifrån tillförda ljud och musik påverkar människan. Förutsättningen för 
att kunna mäta detta är att de valda ljud- eller musikavsnitten inte förekommer enbart 
punktuellt utan under en längre sammanhängande tidsperiod samt att tillgång finns till därför 
passande medicinsk mätutrustning och en undersökningsgrupp vars storlek utgår från ett 
antagande om hur stora effekter man kan förvänta sig på en viss definierad utfallsvariabel (2.7 
Musikens påverkan på kropp och själ). 
Studien kan i bästa fall även ge inspiration till fortsatt forskning kring förbättring av negativa 
bullriga ljudmiljöer. 
 
 
Nyckelord: hälsa, musikterapi, alternativ musikterapi, tomatismetod, stressforskning, 
musikakustik, fiolbygge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
The effects of sound and music have always been of great interest to me, both as a Luthier, as 
a Cellist and Strings teacher. Research in this area is very limited and mainly confined to 
methods of therapy, in particular Music Therapy. Music Therapists, however, do not employ 
the use of different sound frequencies in their therapy and the effects of frequencies in other 
forms of alternative therapy have not yet been scientifically researched or validated. 
The object of this study has been to research how external sounds and music affect people, 
and to examine the means by which this is used in therapeutic contexts, such as in Music 
Therapy and Tomatis training. 
This research was conducted using quantitative and qualitative methods, through surveys, 
interviews and personal communication with Music Therapists, Alternative Therapists, Stress 
Researchers and two Tomatis Consultants. The research suggests that sound and music can 
have a stimulating as well as a soothing influence on people, but that a thorough scientifically 
based investigation into how external sounds and music affect people is needed for 
professionals in this field of work. Continued research in this area would involve using 
chosen external sounds or excerpts of music that are not only short impulses but of a longer 
duration, access to relevant medical equipment to measure the effects of these sounds and an 
appropriately sized group of research subjects to correlate with the expected effects of a 
defined research variable. (2.7 Musikens påverkan på kropp och själ) 
It is hoped that this study will provide a foundation for further research into the effects of 
frequencies, sound and music, also with a view to finding means to improve negative, 
disturbing sound environments. 
 
 
Keywords: Health, music therapy, alternative music therapy, Tomatis method, stress research, 
music acoustics, violinmaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
 
Ett examensarbete är en tidpunktsbetraktelse. Det visar vad uppsatsskrivaren ville ta reda på 
och vilka informationer som gick att få fram under ett kort tidsavsnitt. Intresssant är att 
samma fråga inom loppet av några år kanske kan besvaras på ett helt nytt sätt. Kanske har det 
då tillkommit mer information i ämnet och helt nya forskningsresultat. Det som verkligen 
förde mig vidare var de samtal som uppstod utöver intervjuerna med olika kunniga personer 
samt den konstruktiva handledning jag fått av min handledare Maria Calissendorff. Stort tack! 
Till sist vill jag tacka Töres Theorell och de icke namngivna tomatiskonsulterna samt 
musikterapeuter och alternativa ljud- och musikterapeuter som tagit sig tid att lyssna och 
besvara mina frågor och även kommit med helt nya infallsvinklar som fört mig vidare i 
uppsatsskrivandet. Varmt tack även till Kerstin Hellman, Rebecca Karlen, Lisa Karg och 
Sören Jansson för korrekturläsning och översättningshjälp. Det största tacket vill jag ge till 
min familj, Theodor, Andreas, Michaela samt till min mamma, Enni. Deras stora tålamod och 
ständiga uppmuntran har varit avgörande för att kunna skriva detta arbete. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
 
Uppsatsens disposition  .................................................................................................... 1 

 
1. Bakgrund ..................................................................................................................... 1 
    1.1 Undersökningens syfte.................................................................................................................... 2 
    1.2 Avgränsning ................................................................................................................................... 2 
    1.3 Definitioner .................................................................................................................................... 3 
 
2. Teoretiskt ramverk ..................................................................................................... 3 
    2.1 Introducering..................................................................................................................................... 3 
    2.2 Synkronisering ............................................................................................................................... 4 
    2.3 Resonans ........................................................................................................................................ 4 
    2.4 Harmoni ......................................................................................................................................... 5 
    2.5 Hörselsinnet ................................................................................................................................... 5 
    2.6 Formanter .......................................................................................................................................  6 
    2.7 Musikens påverkan på kropp och själ ............................................................................................  7 
    2.8 Tre ljud- och musikbehandlingsmetoder.........................................................................................  8 
    2.9 Musikterapi .....................................................................................................................................  8 
    2.10 Musikterapi i Tyskland ...................................................................................................................  9 
    2.11 Musikterapi i Sverige ......................................................................................................................  10 
    2.12 Terapeutiska metoder med ljud- och musikanknytning .................................................................. 11 
    2.13 Tomatismetoden ............................................................................................................................. 11 
 
3. Metodbeskrivning ........................................................................................................ 14 
    3.1 Enkätundersökning en kvantitativ metod ........................................................................................ 15 
    3.2 Intervjun en kvalitativ metod .......................................................................................................... 15 
    3.3 Urval till enkätundersökningen..........................................................................................................16 
    3.4 Enkätundersökningen ...................................................................................................................... 16 
    3.5 Urval till intervjuerna ...................................................................................................................... 16 
    3.6 Intervjuundersökningen ................................................................................................................... 17 
 
4. Resultatet ..................................................................................................................... 17 
    4.1 Enkätfrågornas resultat ................................................................................................................... 17 
    4.2 Analys av enkätfrågorna ................................................................................................................ 18 
    4.3 Tolkning av enkätfrågorna .............................................................................................................. 19 
    4.4 Intervjuernas resultat ....................................................................................................................... 19 
    4.5 Analys av intervjuerna .................................................................................................................... 24 
    4.6 Tolkning av intervjuerna ................................................................................................................. 24 
 
5. Diskussion .................................................................................................................... 25 
    5.1 Ljudens och musikens positiva inverkan ........................................................................................ 25 
    5.2 Ur mitt yrkesperspektiv ................................................................................................................... 29 
    5.3 Problem med vald metod ................................................................................................................ 30 
    5.4 Vidare forskning .............................................................................................................................. 30 
 
6. Slutsatser ..................................................................................................................... 31 
 
Källförteckning ............................................................................................................... 32 
Bilagor ............................................................................................................................. 37 
 
 
 



	 1	

Uppsatsens dispostion 
 
 
I första kapitlet beskrivs bakgrunden för studiens ämne i form av personliga erfarenheter som 
ligger till grund för frågeställningarna. Sedan beskrivs själva frågeställningarna som leder 
fram till syftet med uppsatsen. I kapitel två ges en tillbakablick på tidigare forskning för att 
öka förståelsen för att ljud och musik påverkar människan. Kapitel två avslutas med en 
beskrivning av Tomatismetoden. I kapitel tre berättas om de metoder som valts ut: 
enkätundersökning och intervjuer. I kapitel fyra presenteras resultaten och analyserna. Kapitel 
fem består av en avslutande diskussion. Där diskuteras studiens resultat, slutsatser dras och 
några personliga idéer presenteras.  
 
Citat från intervjuer är markerade med tydliga indrag och mindre typsnitt. Utdrag ur texter är 
markerade med indrag (dock ej lika stort som citat) och även här mindre typsnitt. Detta enligt 
Svenska skrivregler (2000). 
 
 
 
1. Bakgrund  
 
 
I detta arbete vill jag undersöka hur ljuden och musiken påverkar vår hälsa. Mitt intresse för 
detta tema har sin bakgrund i mitt eget musicerande samt i mitt stråkinstrumentbyggande. Jag 
har tre för studien relevanta utbildningar bakom mig, en hantverkspedagogisk utbildning, en 
instrumental- och ensemblelärarutbildning med huvudinstrument cello samt en 
fiolbyggarutbildning. Som hantverkspedagog och musiklärare har jag ständigt kontakt med 
elever och därmed även ansvar för kvaliteten i det jag förmedlar i min undervisning.  
 
De intressantaste lärarna jag hade under min musikutbildningstid var de som tog sig tid att 
arbeta med de kvalitativa värdena. Hur skulle jag finna tyngden i armen för att kunna pro-
ducera en stor varm klang? Hur kunde jag göra stråkvändningar på ett så mjukt sätt att frasen 
inte bröts? Hur kunde jag arbeta med motoriken för att muskelminnet skulle lära sig att spela 
olika stråkarter, så att en klar fokuserad klang kom ut ur instrumentet? Ja, frågorna var många 
och kanske är det sådant som en stråkelev redan bör utröna under åren i musikskolan? 
 
För mig var alltså den kvantitativa mängden av repertoar inte så viktig. Jag sökte efter den 
kvalitativa tonen och den överensstämmande känslan i kroppen av att ha hittat det optimala 
tillvägagångssättet. 
 
Under min utbildning till cellolärare fick jag ta över en gammal tysktillverkad cello som hade 
vissa skavanker. En äldre fiolbyggare såg problemen men som bekant har sällan 
musikstudenter de ekonomiska möjligheter som behövs för att låta göra större reparationer av 
stråkinstrument. Vid den tidpunkten var jag ännu ingen utbildad fiolbyggare men med den 
erfarenhet jag har idag måste jag säga att det var ett under att jag överhuvudtaget fick ut 
någon ton ur det instrumentet. De övningspass jag dagligen gjorde i Kungl. Musikhögskolans 
små övningsceller var ofta förbundna med en evigt lång inspelningstid för att så att säga 
“värma upp instrumentet“ så att det äntligen skulle släppa ifrån sig den där underbara 
eftersträvansvärda klangen. Mitt strävande ledde visserligen fram till en godkänd 
examenskonsert men här lades grunden för en dålig rygg och en inre stressfaktor samt kortare 
faser med tinnitus som är långt bort ifrån musikens egentliga budskap. Efter utbildningstiden 
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bytte jag cello till ett bättre instrument som svarade bättre på mina ansträngningar och sedan 
dess har musicerandet givit mig energi istället för att ta energi. 
 
Jag hade övningselever under hela min utbildningstid. Det som slog mig var att dessa elever 
har instrument som sällan ger ifrån sig några vackrare klanger självmant. För många är det 
viktigaste att instrumeten inte kostar för mycket och det brukar ge en relativt trist klang. 
Ekonomiska begränsningar för musikskolorna samt okunskap ligger till grund för denna 
negativa utveckling. Prissättningen är dock inte alltid ett kriterium för god klang. Dyra in-
strument kan också låta ganska illa har jag upptäckt i mitt arbete med restauration av stråk-
instrument, då det inte är klangen som avgör en prissättning utan snarare härkomsten. Men 
hur påverkar det eleverna att ständigt spela i “motvind“? Att aldrig ha upplevt hur det är när 
ett instrument gör det man ber det om utan större ansträngning. Kanhända kan det föra till 
både psykiskt och fysiskt lidande att behöva tillkämpa sig musiken och hur förbluffande är 
det inte när man efter år av tränande plötsligt för första gången råkar få ett friskt instrument i 
sina händer som ger respons på de ansträngningar man gör för att få det att sjunga. 
 
Under min mycket långa utbildnings- och gesälltid till fiolbyggare arbetade jag bl.a. i ett litet 
familjeföretag i södra Tyskland där de klangliga begreppen var av största vikt. Här fick jag 
för första gången en hållbar förklaring till hur jag kan påverka konstruktionen av ett 
stråkinstrument så att vissa klanger förstärks. Det var en stor upplevelse för mig att verkligen 
inse att det inte är en ren slump att fiolen ser ut som den gör, att konstruktionen av musik-
instrumentet är helt utslagsgivande för klangen. Detta område inom det mångfacetterade 
fiolbyggaryrket är det som numera intresserar mig mest och som har blivit drivkraften bakom 
mitt yrkesval. Som fiolbyggare känner jag vilja att förmedla klangligt hälsosamma 
instrument, och detta kan framför allt uppnås genom att välja en akustiskt utarbetad modell 
vid fiolbyggande. Under min utbildningstid riktades mitt intresse först mot de enskilda 
tonerna och ljuden. Jag ville ta reda på deras exakta inverkan på människans organism.  
Att undersöka de utifrån tillförda ljudens eller musikens positiva inverkan är viktigt för mig, 
då jag tror att det är möjligt att konstruera friska musikinstrument utifrån sådant kunnade. Av 
dessa anledningar söker jag en ökad förståelse för ljudens och musikens påverkan på oss 
människor. 
 
 
1.1 Undersökningens syfte 
 
Vad hände om jag spelade tonen G? Skulle jag plötsligen märka att mitt blodtryck sjönk och 
känna mig mera välmående? Vem kunde veta mer om detta? Var användes toner och ljud för 
att förbättra enskilda krämpor eller t.o.m. hela allmänhälsan? Om människan påverkades av 
ljuden och musiken var fanns då mätinstrumenten och bevisen?  
 
Syftet med studien är att utföra grundforskning om hälsoklanger som kan inspirera till vidare 
forskning om hur utifrån tillförda ljud och musik påverkar människan. I det sammanhanget 
undersöks här hur ett urval musikterapeuter, alternativa ljud- och musikterapeuter 
(esoteriker) samt tomatiskonsulter i Sverige och Tyskland erbjuder musik och ljud som 
behandlings- eller träningsform. 
 
 
1.2 Avgränsning 
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Ett medvetet val är att inte återge patient- och klientberättelser, då det skulle vara anledningen 
till en helt egen uppsats. Intressefokus ligger hos de utförande terapeuterna eller konsulterna 
samt hur de beskriver sitt arbete.  
 
 
1.3 Definitioner 
 
Med utifrån tillförda ljud och musik avses här ett ensamt ljud eller en ton eller flera på 
varandra följande ljud eller toner samt musik och även frekvenser som är för höga eller låga 
för att uppfattas av det mänskliga örat. Ljuden eller musiken projiceras på en lyssnade 
människa antingen genom lyssningsapparatur eller omsluter henne i rummet. 
 
Med musikterapeuter avses här de som slutfört magisterutbildning i musikterapi på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm (KMH) eller annan likvärdig behörighetsgivande utbildning i 
Sverige eller Tyskland. 
 
När begreppet alternativa terapeuter används avses terapeuter som har alternativa 
utbildningar men som också har olika former av musik- och ljudrelaterade terapier i sitt 
koncept. Denna grupp kallas oftast generellt för “esoteriker“. 
Då de olika metoderna talar om patienter eller klienter tillämpas i studien genomgående 
ordvalet klient.  
 
 
 
2.Teoretiskt ramverk 
 
 
2.1 Introducering 
 
Många är de stora vetenskapsmän som genom historien påvisat sambandet mellan universum 
och musiken. 
 
Redan i förkristlig tid forskade matematikern, filosofen, musikern och astronomen Pythagoras 
(570-500 f.Kr.) om planetbanorna. Han ansåg att himlakropparnas rörelser gav upphov till 
musik, sfärernas harmoni. 1  
 
Johannes Kepler 2 (1571-1630), Hans Kayser 3(1891-1964), Bodo Hamprecht 4 (1940-2005) 
och Hans Cousto 5 (1948-) är några vetenskapsmän som för den intresserade påvisar de 
musikaliska lagarna som på ett fascinerande sätt återupprepas i såväl mikro- som 
makrokosmos. 
 
Andra fenomen som påminner oss om vår samhörighet med de givna musikaliska lagarna på 
jorden är den s.k. Schumannfrekvensen (prof. Dr Schumann, universitet München 1952) 6 

																																																							-	
1 Bonniers stora lexikon (1988) - Pythagoras 
2 Keppler.nasa.gov 
3 Kayser (2009) 
4 Hamprecht (1993) s.183-207 
5 Cousto (1984) 
6 Fosar/Bludorf 
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som beskriver jordens egen resonansfrekvens (7,83 Hz). Den motsvarar precis den mänskliga 
hjärnans vågaktivitet vid tillståndet mellan sömn- och vakenhet. 
 
Forskaren Nicola Tesla 7 lyckades utvinna den spänning som befinner sig i jonisfären (ca 
300.000 V). Han iakttog därvid att en extremt låg frekvens bildades. Detta var jordresonans-
frekvensen eller den s.k. Schumannfrekvensen. 
 
Under 1940-talet lyckades hjärnforskaren Hans Berger vid universitet i Jena påvisa att 
människans mentala tillstånd från sömn och koma till uppmärksam vakenhet speglas i 
hjärnvågornas frekvensspektra mellan 1 till 80 Hz. 8 
 
Förr i världen skedde människans samordning med naturen spontant pga de periodiskt åter-
kommande fenomenen som årstidernas växlingar, månens faser samt dygnets ständiga byte 
mellan dag och natt.9 Allt följde naturliga rytmer. Idag har vi förlorat kontakten med de 
naturliga rytmerna och vi lever mest i klocktiden, en artificiell tillvaro. Många människor 
lider av sömnstörningar och stress och försöker motverka obalansen med hjälp av avslapp-
ningsmusik baserad på de naturliga frekvenserna. Naturliga frekvenser betyder att de är givna 
utifrån naturens rytmer. Dessa frekvenser bör vi anpassa oss till för att återfå harmoni i till-
varon genom samordning med naturen, med mikro- och makrokosmos. 
 
Nedan definieras tre viktiga begrepp: Vad är synkronisering (samordning), resonans och 
harmoni? Därefter behandlas dagens användning av dessa kunskaper utifrån ett terapeutiskt 
perspektiv. 
 
 
2.2 Synkronisering 
 
Begreppet härstammar ursprungligen från grekiskan och är sammansatt av syn (tillsammans) 
och chronos (tid). Synkronisering betyder följaktligen “den tidsmässiga samordningen av 
händelser“. Begreppets fysikaliska betydelse innebär samordningen av två olika svängningar 
till en gemensam svängning, en minsta gemensam nämnare. Den gemensamma svängningen 
kan vara antingen den enas eller andras eller en tredje ny svängning. Förutsättning är att 
sväng-ningarna är periodiska och bestående.10 
 
Synkronisering är livsnödvändig för att vi ska kunna må bra. Våra kroppsfunktioner är stän-
digt inställda på automatisk synkronisering, tex. vet man att andning och hjärtrytm auto-
matiskt ställer in sig i förhållandet 1:4 då vi sover. Dessa förhållanden anses viktiga för vår 
regenerationsförmåga under natten. 11 (se anabolism, kapitel 2.6 Musikens påverkan på kropp 
och själ) 
 
 
2.3 Resonans 
 

																																																							-	
7 Enzyklopedia Britannica - Tesla 
8 Kisauer (2011) s. 20 
9 Mittelalter Lexikon - Zeit 
10 Glauser (2008) s. 3 
11 atemmassage.de- Atem und Herzrythmus 
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Resonans är ett fenomen som Galileo Galilei upptäckte 1602 , när han iakttog en pendel.12 
Resonans, även kallat självsvängning eller egensvängning är ett allmänt fenomen för 
vibrerande system som innebär att även en svag periodisk yttre störning (pådrivande kraft) 
nära systemets egenfrekvens kan leda till att systemets svängningsamplitud ökar kraftigt. Ett 
känt exempel: En militärkolonn marscherar i takt över en bro; kolonnen har en grundsväng-
ning med konstant amplitud. Om frekvensen av kolonnens takt exakt motsvarar brons egen-
frekvens kan ett resonanförhållande uppstå vilket accelererar amplituden tills bron störtar. Är 
frekvensen hos marschtakten högre eller lägre än brons egenfrekvens uppstår en mindre reso-
nans varvid brons amplitud inte blir maximal.13 14 
 
På internet finns det olika filmer där den pådrivande kraften utgörs av stark vind vilket leder 
till att broar kan störta in när de är felaktigt konstruerade. 15 Om broar kan raseras bör 
människan också kunna påverkas av denna kraft. “Resonans hör till grundprinciperna i 
världen. Fenomenen sker inte oberoende av varandra utan existerar i växelverkan. Det finns 
ingenting som är till bara för sig själv. Varje ting uppsöker sina följeslagare med vilka det kan 
komma i växelverkan, i resonans. Genom detta blir tingen levande och kosmos 
sammanhållet“.16 
 
 
2.4 Harmoni 
 
Harmoni kommer av grekiskan “Harmonia“ och betyder sammanfogning. Under antiken an-
vändes begreppet synonymt med symmetri. Pytagoreerna såg harmonin i de sköna propor-
tionerna som enhet mellan massa och mått. Senare överförde pytagoreerna också samman-
hanget till förhållandet mellan matematik och musik. Man antog att himlakropparnas rörelser 
följde bestämda harmoniska talförhållanden som resulterade i för vårt öra ohörbar sfärisk 
musik.17 De från Pytagoreerna kända harmoniska talförhållandena är en beräkning av pla-
neternas svängningar i förhållande till varandra. Det betyder att överensstämmelserna av 
planeterna inte är av tillfällig natur utan att de följer bestämda harmoniska talförhållanden. 
Detta är bakgrunden till begreppet “sfärernas harmoni“ vilket sysselsatt vetenskapen ända in i 
vår tid. 
 
 
2.5 Hörselsinnet  
 
Örats verksamhet börjar med den åttonde levnadsveckan (i moderlivet) och från den ader-
tonde veckan är vår hörselförmåga fullständigt utvecklad. En annan evolutionsteknisk märk-
lighet hos örat är att det omedvetna hörselintrycket utvecklas före det medvetna. Då man ju 
inte kan stänga öronen har de alltid haft en förvarnande funktion. Därför leds hörselintrycken 
först till Limbus, sedan till det vegetativa nervsystemet och först därefter till storhjärnan där 
den medvetna bearbetningen sker. Limbus är förbundet med känslolivet. Det vegetativa 
nervsystemet styr automatiskt reaktionerna hos hjärtat, andningen, tarmen, blåsan, huden 
osv.18 19 
																																																							-	
12 Pemf. com - Resonanz 
13 elsenbruch.info - Resonanz 
14 Wissen.de - Resonanz 
15 Youtube - Tacoma Bridge 
16 Bangert (2008) - Gott als Resonanz, s. 3 
17 Enzyklo.de - Harmonie 
18 Kapteina - Was geschieht wenn wir Musik hören 
19 klassenarbeiten.de - Sinnesorgan Ohr-Schädigungen durch Lärm 
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Av allt detta kan man slå fast att musiken inte bara verkar punktuellt utan allmänt utbrett på 
människan. Vi upplever musiken på många plan. Detta måste en musikterapeut ta hänsyn till 
och det står klart att varje klient behöver en högst individuell behandlingsplan. 
 

 
Bild 01, örat 
 
Nedanstående beskrivning beskriver örat som förutsättning för hörseln och lyssnandet.  
I örat omvandlas tryckvågor i luften till identiska nervimpulser som i hjärnan tolkas till det vi 
kallar ljud, och som i vissa kombinationer bildar det vi kallar musik. Ljudet leds först genom 
yttre hörselgången till trumhinnan. Den sätts i svängning och dess rörelse fortplantas genom 
mellanörat av de tre hörselbenen hammaren, städet och stigbygeln. Den sistnämnda sitter fäst 
vid en öppning mot snäckan. Den består av en kanal i tre våningar där mellanvåningen är den 
för ljuduppfattningen viktigaste. Dess golv som kallas basalmembranet är bredare i basen och 
smalare i spetsen av snäckan. Det medför att olika delar av basalmembranet sätts i svängning 
av olika ljudfrekvenser. Redan i innerörat sker alltså en mekanisk analys av tonhöjden. På 
basalmembranet vilar rader av hårceller. Hårcellerna alstrar elektriska nervsignaler som leds i 
hörselnerven in till hjärnstammen. De nervbanor som leder impulserna vidare upp mot stor-
hjärnans hemisfärer korsar delvis medellinjen så att vardera örat kommer att föra sina im-
pulser till båda hemisfärerna. Alltså bibehålls hjärnans grundprincip, att hemisfärerna helt 
eller delvis speglar andra kroppshalvan.20 Det unga friska örat kan uppfatta ett stort frekvens-
omfång från ungefär 15 Hz i basen till 16.000 Hz i diskanten. Hörseln är mycket välanpassad 
till vårt talfrekvensområde som omfatttar ungefär 500 - 5000 Hz. Hörseln är allra känsligast i 
området 1000 - 4000 Hz där de starkt hörselbärande konsonanterna befinner sig. Musiken 
omfattar ungefär 16 - 10.000 Hz med en dominans för 50 - 4000 Hz.21. 
 
 
2.6 Formanter 
 
Formanter är frekvensband med hög energi eller förhöjd amplitud för ljud samt hos röster 
eller musikinstrument. De visar på ljudets eller tonens speciella karaktär eller klang och 
framträder som tydliga band vid spektralanalys av ljud och toner och flyttar sig inte när 
ljudets tonhöjd ändras. En spelad, talad eller sjungen ton ger alltid en rad övertoner. En 
sinuston har inga formanter. Sinustonen låter för våra öron platt och livlös. För att en talad 
eller sjungen ton skall bära och till och med kunna överrösta oönskade ljud eller en hel 
orkester, behöver vår stämma tränas så att formanterna som ligger i området 2600 till 3400 Hz 
stärks. Sångare som Enrico Caruso och Placido Domingo hade båda en förhöjning vid 2800 
Hz. Detta gav den metalliska klang som karaktäriserar en hjältetenor. Även de olika språken 
har var och en sin specifika formantuppsättning. 22 
																																																							-	
20 Fagius (2001) s. 38-42 
21 Fagius (2001) s. 38-39 
22 stimme-koerper-klang.de - Sängerformant 
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2.7 Musikens påverkan på kropp och själ 
 
Töres Theorell beskriver i sin bok “Noter om hälsa“ den skadliga stressen och hur 
musikupplevelsen kan skydda oss. Vid stress vill kroppen mobilisera energi för att klara av 
den hotande situationen. Utsöndringen av stresshormoner ökar, aminosyror, proteiner och 
fettsyror bryts ned och immunsystemet aktiveras. Pulsen ökar och blodtrycket stiger. Denna 
energimobilisering har sin motsatta verkan i någonting som kallas anabolism. Anabolism är 
ett samlingsnamn för ämnesomsättningsprocesser och hormonella reaktioner som stimulerar 
uppbyggnaden av äggviteämnen, reparation och tillväxt av celler. När kroppen mobiliserar 
energi vid stress nedprioriteras anabolismen. Detta är inte skadligt under en kortare period, 
men om det blir en långvarig fas av stress kan kroppen bli sjuk eftersom organsystemen blir 
sköra. Om vi kan stimulera anabolismen genom tex musikupplevelser vore det bra som skydd 
mot stressens skadliga effekter.23 Musiken sätter igång skeenden i hjärnan och dessa skeenden 
sätter i sin tur igång förändringar i hela kroppen. Det finns inte ett speciellt område som be-
handlar musiken, men det finns vissa regioner i hjärnan som samverkar när man ska tolka 
musik. De centra som är viktiga för en musikupplevelse sammanfaller delvis med centra för 
talet. Vid tinningloben på vänster sida verkar det som om planum temporale (centrum för 
absolut gehör) sitter. Den vänstra hjärnhalvan som också innehåller det mesta av logisk 
språkförmåga aktiveras om man ber en person tala om vilket musikstycke som spelas eller 
vilket tonintervall man hör.  
 
Theorell skriver att det finns omfattande forskning som visar att musik kan ha vitaliserande 
och lugnande verkan. 24 Om musiken är uppiggande sker en pulsökning och vissa 
stresshormoner såsom kortisol och betaendorfin ökar i saliven. Blodtrycket stiger, blodets 
koagulerbarhet ökar och immunförsvaret aktiveras. Hos försökspersonerna minskade 
kortisolet snabbare om de lyssnade till avslappningsmusik, än om man lät det avta under 
tystnad (Khalfa m.fl 2003 ur Theorell). Höga tonlägen, hög intensitet på ljud och snabb takt 
upplevs som uppvarvande, medan låga tonlägen, långsam rytm och lågt tempo har motsatt 
effekt. 
 
Uppåtgående snabba rörelser i musiken är energigivande, och långsamma nedåtgående ger en 
känsla av skräck samt förhöjd andningsfrekvens och minskad perifer blodcirkulation. Lycko-
musik ledde främst till ökad andningsfrekvens.25 Hjärtfrekvensen mättes med hjälp av EKG 
och det visade sig vid lyssning på olika intervall att när personen satt stilla; den stora 
septiman följdes av en kortvarig oregelbunden rytm. Någon sådan effekt fanns inte när tersen 
spelades. Tersen hade en lugnande inverkan på pulsvariationerna, medan septiman hade 
motsatt effekt. När personen fick röra sig under lyssnandet försvann skillnaderna mellan ters- 
och septimaeffekt. Att hjärtat och andningen påverkas är ett uttryck för kroppens medmusi-
cerande. Theorell beskriver ett experiment gjort av Chen (2005) där en sond i magen kunde 
mäta tarmarnas rörelse under musiklyssning. Klart blev det att ljud påverkar rörelserna. Lugn 
musik gjorde att långsamma samordnande rörelser stimulerades, medan buller stimulerade 

																																																							-	
23 Theorell (2009) s. 21 
24 Theorell (2009) s. 46 
25 Theorell (2009) s. 45-47 
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kaotiska flimmerrörelser i tarmväggen. 26 27 En undersökning av Bygren m.fl. (2009) visar på 
minskad cancerrisk vid högt deltagande i kulturella aktiviteter. 28  
 
Utifrån mitt sökande efter de enstaka frekvensernas inverkan på människan, frågade jag Töres 
Theorell, om man kan mäta effekterna av att man exponerar någon för enstaka toner. Han 
menade då att dessa bör spelas under ett längre tidsförlopp för att kunna mätas, och då gärna 
en kombination av toner eller ett intervall ständigt återkommande i form av ett för ändamålet 
specialkomponerat musikstycke. Alla förändringar i musiken som inträffar för snabbt kan 
aldrig gå att bekräftas med hjälp av horomonanalyser. Däremot kan man filma vad som 
händer i hjärnan med hjälp av fMRI, funktional Magnetic Resonance Imaging, eller med hjälp 
av EEG som mäter elektrisk aktivitet i hjärnan. Man kan också registrera vad som händer i 
resten av kroppen med hjälp av EKG, mätningar av hudsvettning och hudtemperatur. Mätbara 
förändringar behöver alltså ett längre tidsavnitt av ljud eller musik för att kunna mätas. 29 
På min fråga om hur många personer som är lämpligt att ha i en undersökningsgrupp svarar 
Theorell att det är svårt att svara med en siffra. Istället bör man utgå från ett antagande om hur 
stora effekter man kan förvänta sig på en viss definierad utfallsvariabel. Efter att 
signifikansnivå har definierats görs en "powerberäkning". Det betyder att man beräknar hur 
stora grupper som behövs för att man skall vara säker på att kunna visa en signifikant 
skillnad. Man måste få till stånd en strikt jämförbar grupp som man följer parallellt. 
I sin bok beskriver Theorell även att musiklyssning har en snabbt expanderande roll i många 
olika medicinska sammanhang såsom t ex depressionsbehandling, uppvaknande efter 
operationer och svåra undersökningar, vid behandling av parkinsons sjukdom, vid 
strokebehandling och vid behandling av kronisk smärta.  
	
	
2.8 Tre ljud- och musikbehandlingsmetoder 
 
Musikterapi, alternativ musik- och ljudterapi samt tomatismetoden är de tre metoder som 
behandlas i denna uppsats.  
 
 
2.9 Musikterapi 
 
Musik har historiskt ofta satts i samband med läkedom. Under antiken utgick man ifrån att 
sjuka människor befann sig i ett oharmoniskt tillstånd, som kunde bringas i harmoni genom 
musik. Under upplysningstiden stod alla sjukdomars uppkomst att finna i det kroppsliga. 
Musiken användes inom medicinen som en sorts läkande mekanisk impulsgivare till kroppen. 
Sedan början av 1800-talet till mitten av 1900-talet användes musiken mindre än tidigare i 
samband med läkekonst eftersom ett nytt synsätt där psykiska faktorer ansågs vara orsaken till 
många sjukdomar dominerade allt mer. 30  Musiken ansågs enbart ha effekt på kroppsliga 
besvär och därför användes musik inom medicinen allt mer sällan. Mot slutet av 1800-talet 
uppstod den s.k. naturvetenskapliga psykologin. Man kunde för första gången mäta musikens 

																																																							-	
26 Theorell (2009) s. 53 
27 Chen et al. (2005) s. 814-821 
28 Bygren et al. (2009) s. 64-73 
29 Theorell (2015), Personlig komunikation april 2013 
30 Kisauer (2011) s. 19 
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inverkan genom medicinsk utrustning. I början av 1900-talet gjordes enbart empirisk 
forskning på området. 31 
 
 
2.10 Musikterapi i Tyskland 
	

Efter andra världskriget fick musikterapin i Västtyskland ett starkt uppsving och användes 
åter p.g.a sin läkande inverkan, förstärkt genom den nytillkomna aktiva musikterapin. De fyra 
huvudinriktningar som idag gäller i Tyskland grundlades vid denna tid:	

 
- heilpädagogische Orienthierung: P. Nordoff, C. Robbins, J. Alvin und G. Orff 
- psychotherapeutische Orientierung: G. K. Loos, Dr. Blanke und Dr. Jädicke 
- medizinische Orientierung: H.H. Teirich 
- anthroposophische Orientierung: M. Schüppel. 
 
Musikterapin används i kliniska sammanhang på psykoterapeutiska specialkliniker, i före-
byggande vård för barn, ungdomar och vuxna samt i rehabiliterande syfte för psykiskt och 
fysiskt handikappade barn, ungdomar och vuxna. 
Musikterapi ges enskilt eller i grupp. Den enskilda musikterapin används om klienten har 
kommunikationssvårigheter vilket ofta är fallet vid autism. Här står den verbala och den icke 
verbala kommunikationen mellan terapeut och klient i centrum.32 Sociala aspekter som hur 
man gör sig hörbar, hur man upplever sig själv och andra samt var de egna gränsera finns tas 
upp i terapiprocessen. 
 
Enskild- och gruppterapi kan genomföras både passivt och aktivt. Aktiv musikterapi är ett 
begrepp för alla typer av musikterapi i vilken klienten själv är aktivt delaktig med röst eller 
instrument. 33 I terapin är det väsentligt att klienten kommer till eget aktivt deltagande av den 
anledningen att det först då är möjligt att ställa diagnos utifrån hur klienten hanterar instru-
menten och själva terapisituationen. 
 
Improvisation är en viktig del av den terapeutiska processen, då den åskådliggör klientens 
egna känslor på ett ickeverbalt sätt både för klienten och terapeuten. Vid improvisation görs 
musik som varierar mellan helt fri till starkt strukturerad. Instrumenten som används skall 
uppfylla vissa kriterier för att vara lämpliga i den terapeutiska processen. Dessa är att kli-
enten skall kunna spela dem utan musikaliska förkunskaper (t.ex. Orffinstrument) samt att de 
skall vara lätta att få ton i. 
 
De skall kunna skildra olika sinnestillstånd, taktilt, optiskt och akustiskt, samt kunna kom-
bineras med andra instrument. Det skall helst finnas även utomeuropeiska instrument som kan 
generera nya intryck och associationer hos klienten som t.ex gongar. På musikalisk nivå skall 
det vara möjligt för klienten att uttrycka sig kreativt och våga pröva sina förhållningssätt och 
känslor. Instrumenten kan få en symbolisk betydelse för vissa personer och situationer samt 
bära olika känslomässiga egenskaper i processen. Terapeuten är mycket viktig eftersom hon 
eller han är en medspelare som kan stödja, stärka men även konfrontera och provocera kli-
enten. Terapeuten förblir dock transparent i terapiprocessen eftersom klientens eget känsloliv 

																																																							-	
31	Groksch, Sandra. (2016)	
32	Decker-Voigt, Hans-Helmut. (1996): Lexikon der Musiktherapie	
33 Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft - Geschichte der Musiktherapie 
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står i centrum för skeendena. En vidare möjlighet är att reproducera musik men här är upp-
levelsen av musiken det väsentliga och inte utförandet i sig. 
 
Den äldsta formen av musikterapi är den receptiva musikterapin. Tidigare kallade man den 
passiv musikterapi men år 1967 ändrades namnet av Schwabe.34 Han gav den namnet re-
ceptiv musiksterapi för att förtydliga att det här handlar om ett aktivt lyssnade. Här spelas 
både “live“ och inspelad musik som kan inverka på lyssnaren både psykiskt och fysiskt. 
Genom musiklyssningen kan minnen och associationer väckas till liv och terapeuten och 
klienten bestämmer sedan tillsammans om dessa behöver uttryckas verbalt. 35 
 

I Östtyskland integrerades musikterapin i psykoterapin och reglerades delvis av staten som 
del av det parti- och hälsopolitiska programmet utifrån en marxistisk-leninistisk 
människobild. Dt var partiets målsättning att utvidge den fysiska och psykiska sjukvården för 
att säkerställa medborgarnas välbefinnande och lycka. De kändaste representanterna för 
Musikvetenskapen var : Schwabe (Regulative MT), Mederacke (regulativ-aktive MT), 
Schulz-Wulf u Göllnitz (rhythmisch-psychomotorische MT), Ochs (Musik- u. 
Bewegungstherapeutische Förderarbeit) 36 

 
 
2.11 Musikterapi i Sverige 
 
I Sverige kom musikterapin som begrepp att användas vid mitten av 1900-talet. Den växte 
fram som en pedagogisk inriktad terapiform inom specialpedagogik och omsorgsverksamhet. 
Jämsides utvecklades en klinisk variant inom hälso- och sjukvården. Det Svenska förbundet 
för musikterapi bildades 1974 på intiativ av några musikterapeutiskt intresserade musik-
pedagoger och musiklärare (Granberg 2000; Hammarlund 1999 i Paulander). Den första 
kursen i musikterapi startade 1981 vid Kungl. Musikhöskolan i Stockholm (KMH). 1994 
inrättades ett eget lektorat i ämnet och kursen flyttades från musiklärarutbildningen till MPC 
(Centrum för musikpedagogisk forskning). Från och med hösten 2000 erbjuder KMH en 
magisterutbildning i musikpedagogik med inriktning musikterapi som en handledar- och 
lärautbildning för erfarna KMH-utbildade musikterapeuter (www.kmh.se). 37 
 
2010 bildades SAM (Sveriges Akademiska Musikterapeuter) för att skapa ett yrkesregister 
och etiskt råd för utbildade musikterapeuter. 38   
Idag förekommer musikterapi inom en rad områden. Barn, vuxna och äldre erbjuds musik-
terapi inom hälso- och sjukvård samt elevhälsa både som rehabilitering och habilitering. 
Terapiformen förekommer som psykoterapeutisk behandling, systematisk familjeterapi, 
självutveckling, och inom specialpedagogik med mera. Musikterapeutiskt arbete bedrivs både 
inom instutitioner och i privat regi. Vid långvarig terapi kan detta innebära jagstärkande- 
såväl som insiktsterapi (Hammarlund 1999). Teori och praktik inom det musikterapeutiska 
området präglas internationellt av både mångfald och bredd, något som också kommit att 
märkas i Sverige. I Sverige har dock området främst kommit att representeras av tre relativt 
olika musikterapeutiska inriktningar (referens nr 17): Funktionsinriktad musikterapi (FMT), 
psykodynamisk grundad musikterapi och Guided Imagery and Music (GIM). Det finns 
																																																							-	
34	Haase, Ulrike in Lexikon der Musiktherapie. (1996) s. 441-452	
35 Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft - Geschichte der Musiktherapie 
36	Jürgens, Petra in Lexikon der Musiktherapie. (2006) s. 147-149	
37 Paulander, Ann-Sofie (2011) 
38 Magisterprogram i musikterapi (2014)  
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dessutom två näraliggande metoder, Tomatismetoden (www.tomatis.se) samt Ronnie 
Gardiner Rytmik och Musikmetod (RGRM-metoden (www.rgrm.se). De två sista benämns 
dock inte musikterapi. 39 
 
Kurser i Funktionsinriktad Musikterapi ges vid Ingesunds Musikhögskola. Kurser i 
musikterapi på psykodynamisk grund ges på magisternivå av KMH. Guided Imaginary and 
Music anordnas som privat utbildning av företaget Expressive Arts Stockhom AB och leder 
fram till auktorisation som Bonny method of guided imagery and music (BMGIM) terapeut. 
FMT och GIM är musikterapeutiska metoder, medan musikterapi på psykodynamisk grund är 
en integrativ terapiform. FMT och GIM bedrivs främst individuellt medan psykoterapi på 
psykodynamisk grund bedrivs både indi-viduellt och i grupp. Musikteraapeuter i FMT arbetar 
med personer i alla åldrar medan GIM-terapeuter arbetar främst med vuxna.40 Grocke 
beskriver en typisk musikterapeutisk vänd-punkt (här inom GIM-metoden) i sin avhandling “ 
A Phenomenological Study of Pivotal Moments in Guided Imageryan Music (GIM) Therapy“ 
(Grocke 1999). Läkeprocessen sker inom klienten genom att hon eller han når en sorts 
vändpunkt. Sådana vändpunkter kallar författaren “pivotal moments“ under vilka klienten 
plötsligt erfar något nytt som utifrån ger ett annat perspektiv. Stunderna beskrivs som 
intensiva, emotionella och kroppsliga under vilka klienterna konfronteras med stressfyllda 
inre bilder som upplöses och ger möjlighet till förändring. Intressant är att att klienterna 
verkar behöva uppleva både stress och upplösning för att förändring skall kunna inträda. 41  
 
I Töres Theorells bok “Noter om hälsa“ beskrivs musiklyssningens snabbt expanderande roll i 
många olika medicinska sammanhang såsom t.ex depressionsbehandling, uppvaknande efter 
operationer och svåra undersökningar, vid behandling av Parkinsons sjukdom, vid 
strokebehandling och vid behandling av kronisk smärta.  
 
	
2.12 Terapeutiska metoder med ljud- och musikanknytning 
 
Klangterapi utförs med olika klangverktyg såsom speciella klanggafflar och gongar och anses 
genom sin balanserande verkan kunna bidraga till ett snabbare tillfrisknande. Ljuden eller 
musiken tillförs utifrån. Problemet är att statistik saknas vid dessa behandlingformer och 
därför är metoderna tvivelaktiga även om patienterna ofta upplever dem som verksamma. 
 
 
2.13 Tomatismetoden 
 
Tomatis lyssningsmetod har under mer än ett halvt sekel använts för att förbättra språkut-
veckling, koncentrationsförmåga samt minska inlärningssvårigheter hos barn och ungdomar. 
Anledningen till att börja tomatisträna kan vara många. Vissa kommer i kontakt med metoden 
p.g.a. att de har en diagnos som visar på utbrändhet, medan andra på eget intiativ väljer att 
tomatisträna för att förbättra kunskaper eller allmänhälsa. 
Alfred Tomatis föddes år 1920 och växte upp i Nice i södra Frankrike. Fadern var opera-
sångare och därigenom kom Tomatis tidigt i beröring med röstens olika problem. Under 
studieåren utbildade han sig till öron-näsa-halsläkare vid universitetet i Paris och arbetade 
med hörselskadade under och efter andra världskriget. Alfred Tomatis började forska kring 

																																																							-	
39	Paulander, Ann-Sofie (2011) s. 24	
40	Paulander, Ann-Sofie (2011) s. 32	
41 Paulander, Ann-Sofie (2011) s.32 
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hörande, lyssnande och röst. Han upptäckte att det finns en direkt neurologisk koppling 
mellan öra och talorgan. År 1957 erkände franska vetenskapsakademin Tomatis tre lagar.42 
 
1. Rösten innehåller bara de ljud som örat förmår att uppfatta. 
2. När örats förmåga att uppfatta ljud ändras, påverkas också rösten omedelbart och omed-
vetet. 
3. Det är möjligt att med Tomatismetoden permanent förändra rösten om träning sker till-
räckligt länge.43 
 
Utifrån dessa upptäckter utvecklade Tomatis en metod. Med hjälp av en elektronisk utrust-
ning, ett elektroniskt öra, är det möjligt att återställa örats uppfattningsförmåga. Patienterna 
lyssnar på signalbehandlat, elektroniskt bearbetat ljud, tal och musik. Det förs genom hörlurar 
på båda öronen samt genom en vibrationsförstärkare som förmedlar frekvenserna genom 
hjässan. Med regelbunden lyssningsträning kan en person som förlorat förmågan att uppfatta 
vissa frekvenser återerövra sin hörselförmåga. Att ha ett välfungerande öra och förmåga att 
kunna lyssna, hantera och strukturera information visar sig ha avgörande betydelse för vårt 
välbefinnande. Områden som kan förbättras genom lyssnande är förmågan till koncentration, 
uppmärksamhet, språkliga färdigheter, social förmåga och kreativitet. Forskning visar att hjär-
nan har förmåga att förändras hela livet genom stimulans från de olika sinnesorganen. 
 
Operasångaren Enrico Caruso fick under senare delen av sitt liv en förunderligt vacker över-
tonsrik stämma. Det visade sig att han genom en operation i ansiktet antagligen måste ha 
skadat mellanörat så att han bara kunde höra de övre registren. Han återgav det han kunde 
uppfatta med den effekten att hans röst förskönades ytterligare.44 
 
I självbiografin, ”l’Oreille et la Vie”, på engelska ”The Conscious Ear”, skildrar Tomatis sitt 
liv och sin forskning, vilket ger en inblick i varför Tomatismetoden idag är spridd i fler än 40 
länder över hela världen. Om man ser på hemsidan tomatis.com finns en mängd informativt 
material i form av filmer som visualiserar den resa ljudet gör genom örat samt hur örat bear-
betar ljudsignalerna till nervsignaler som transporteras vidare till hjärnan.45 
 
Klientelet som söker sig till tomatismetoden är brett. Chefer, studerande, lärare, sångare och 
skådespelare finns representerade. Anledningen till att söka sig till metoden varierar. Ibland 
handlar det om stressrelaterade problem med diagnosen utbrändhet och ibland om en vilja att 
förbättra sin inlärningskapacitet och allmänhälsa. De barn som kommer i kontakt med meto-
den har ofta koncentrations- och inlärningssvårigheter med diagnoser som DAMP, ADHD, 
dyslexi, autism mm. 
 
Nedan ser jag närmare på några studier över de som förespråkar, samt de som kritiserar 
metoden.  
 
2009 utrustas sjuttio skolor runtomkring Warzawa med lyssningsutrustning för att delta i ett 
samarbete med skolmedicinen. Projektledaren Barbara Baczynska (public relations and 
country manager for central and eastern Europe) berättar att det goda samarbetet mellan 
tomatismetoden och instutitionen för fysiologi och patologi i Warzawa har fört till den största 

																																																							-	
42	tomatis.com	-	Geschichte	und	Entwicklung	
43 Sollier, Pierre - Die Tomatis-Gesetze s. 2 
44 Campbell (2000) s. 54-55 
45	tomatis.com	-	Geschichte	und	Entwicklung	
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studien någonsin. Vid studien “Uwaga! sposób na sukces“  (Warning! the way to success)46 47 
medverkade 1179 förstaklasselever från 87 klasser vid 70 särskolor48 mellan åren 2005 till 
2009. 207 lärare och terapeuter var involverade och ledaren för undersökningen är Jerzy 
Mazur (magister artium - economics (poland)) Studien finanserades av EU bidrag och 
“Young digital planet“. Den förlängdes p.g.a. de goda resultaten och är ännu inte avslutad.49  
 
Det finns framgångsrika exempel där skolmedicinen och den alternativa medicinen används 
parallellt. Vid Kinderzentrum i Hamburg skickar Dr. Inge Flehmig (Fachärztin für Kinder- 
und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Sensorische Integration; Begründerin des Zentrums für 
Kindesentwicklung in Hamburg) sina patienter ofta vidare till tomatiscenter i de fall där skol-
medicinen inte kommer vidare. Hon säger att tomatismetoden har en position som man inte 
kan ignorera och att den inte är en alternativ metod utan en verksam neurofysiologisk läke-
metod som påverkar allmänhälsan.50 
 
Försäkringskassor i de europeiska länderna värderar metoden olika. De schweiziska kassorna 
är generösare än de tyska vad gäller att bekosta behandling.51 
Nästan alla svenska försäkringskassor beviljar tillfällig föräldrapenning när föräldrar tar ledigt 
för att följa med ett barn som genomgår Tomatisträning. Utöver detta är kostnaden för arbets-
livsinriktade rehabiliteringsinsatser avdragsgill.52 
Metoden har visat sig vara mycket verksam vid utbrändhetsdiagnoser i Sverige. Som bilaga 
tar jag därför med en svensk arbetslivsrehabiliteringsstudie med sextio deltagare som visar på 
tydliga förbättringar hos klienterna i form av klara diagram.53 
 
De studier som rapporterats och som finns publicerade i vetenskapliga tidskrifter har över lag 
gjorts på relativt litet material vilket försvårar tolkningen av resultaten. För att försöka nå en 
enhetlig standard för utvärderingar av Tomatis lyssningsträning gjordes två metaanalyser. 
Materialet är baserat på ett antal studier som uppfyller vissa kvalitetskriterier.54 
 
Vid sidan av de som är nöjda finns också grupper som ställer metoden i fråga. De flesta 
negativa studier skrevs under 1980- och 90 talet. Några stora skolmedicinska motståndare ( D. 
Karch, V. Uttenweiler, G. Groß-Selbeck, E. Kruse, D. Rating, A. Ritz, H.G. Schlack, H. v. 
Wedel; und diese Gesellschaften: 1. Gesellschaft für Neuropädiatrie, 2. Arbeitsgemeinschaft 
deutschsprachiger Audiologen und Neurootologen , 3. Deutschen Gesellschaft für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie 4. Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie 
und Pädaudiologie) till metoden sammanställde år 2000 en gemensam skrivelse 55. Deras kri-
tik var att tomatismetoden inte är vetenskaplig samt inte går att bevisa. Lyssnandets betydelse 
mystifieras (tex. ljudets energiaura som ett första stadium till elektricitet) 56 och övervärderas. 
Verkningsgraden av terapimetoderna har inte vetenskapligt kunnat bevisas. Diagnosticerings-
metoderna är diffusa, saknar normer, och går inte att upprepa. Därför kan de inte rekommen-
dera tomatismetoden.  

																																																							-	
46 zasobyip2.ore.edu.pl - Metoda Tomatisa - publikacja końcowa projektu s. 153 
47 "Uwaga! Sposób na sukces" - Tomatis studie sedan 2005 
48	zasobyip2.ore.edu.pl - Metoda Tomatisa - publikacja końcowa projektu s. 153	
49 "Uwaga! Sposób na sukces" - Analys av tomatisstudie (2012) 
50 Flehming (1996) 
51 Schiftan et al. (2012) 
52 Staff (2007) 
53 doczz.net - Resultat Tomatis arbetslivsrehabilitering 
54 zasobyip2.ore.edu.pl - Metoda Tomatisa - publikacja końcowa projektu s. 153 
55 Karch et al. (2000) - Stellungnahme gegen Tomatis 
56 Karch et al. (2000) s. 2 
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I Frankrike har Academie National de Medicine år 1996 uttalat sig mot Tomatis-metoden 57. 
De skriver att de betvivlar tomatismetodens verkningsgrad och varnar allmänheten, tex mot-
svarande Försäkringskassan, att bekosta sådana terapier. Fyra amerikanska studier från 
American Academy of Audiology menar att Tomatismetoden bara är en experimentell metod 
58. 
 
Det finns också två placebokontrollerade långtidsstudier som visar på att placebogruppens 
resultat var bättre än tomatiskontrollgruppens. Den första gjordes vid Werner-Otto-Institut in 
Hamburg under ledning av Frau Dr. med. U. Petersen-Siebert. 59 Den andra leddes av John R. 
Kershner med flera och heter Two-year evaluation of the Tomatis Listening Training Program 
with learning disabled children. 60 
 
Slutligen yttrar sig också många människor och klagar över de höga terapikostnaderna som 
totalt kan ligga mellan 1500 och 2000 euro.61 

Tomatis personligen ogillade vetenskapliga metoder. Han valde att gå ur Läkarförbundet 
p.g.a. detta 62 och förbundet ville, redan innan han tog sitt avsked, slänga ut honom. 

Stressforskaren Töres Theorell skriver i ett mail att Tomatisinstitutet för några år sedan önskat 
en strikt utvärdering av metoden och att detta planerades men inte kunde genomfördes 
eftersom det fanns vissa oklarheter om definitionen av den produkt Tomatisinstitutet erbjuder. 
Här finns alltså en direkt konflikt mellan forskning och kommersialisering. Undersökningar 
av kommersiella produkter försvårar ofta riktig forskning.  
 
 
 
3. Metodbeskrivning 
 
 
För att uppfylla studiens syfte tillämpas metodologiskt en kombination av kvantitativa och 
kvalitativa metoder, i form av enkätundersökning samt intervjuer.  
 
I Tyskland finns ett stort utbud av musikterapi samt alternativa ljud- och musikterapier, såsom 
klangterapi. Tyska terapeuter ingår i undersökningen för att möjliggöra en jämförelse av det 
svenska och det tyska utbudet. Att som undersökningsform använda en enkät kändes logiskt 
då det handlade om att skildra olika grupper av terapeuter. Vid tillfället för min 
enkätundersökning kände jag tyvärr inte till Tomatismetoden som senare visade sig passa 
bättre in på min frågeställning som är att undersöka hur utifrån tillförda ljud akustiska 
företeelser påverkar människan. För att belysa tomatiskonsulternas verksamhet visade sig 
intervjuer vara bättre och detta gav den effekten att min uppsats innehåller dels en 
enkätundersökning parallellt med en djupgående intervju. 
 
 

																																																							-	
57 Académie nationale de médicine (1996) 
58 fyra amerikanska studier (1993+1994+1997+1998) 
59 psiram.com - Tomatis-Therapie / Kritik 
60 Kershner et al. (1990) 
61 Suchodoletz (2006) s. 173 
62 Hocker (1997) s. 67 



	 15	

3.1 Enkätundersökning en kvantitativ metod 
 
Undersökningen har två delar. I första delen av undersökningen används enkäter. Resultaten i 
en enkätundersökning är kvantitativa och svaren man får är direkta och konkreta. 63  
 
Enkätundersökningen förväntades besvara hur det ser ut med öppenheten för utifrån tillförda 
frekvenser som terapiform i de båda grupperna musikterapeuter och alternativa ljud- och 
musikterapeuter (se avsnittet 1.3 definitioner av ordval). 
 
Efter genomförd enkätundersökning visade det sig att musikterapin som metod inte 
överensstämde med första delen av frågeställningen för denna uppsats då musikterapeuterna 
arbetar utifrån patientens inre process. Av den anldningen beskrivs bakgrundstankarna till 
musikterapin enbart kortfattat och de utbildade musikterapeuterna som grupp ställs i 
jämförelse med de alternativa utövarna. 
 
 
3.2 Intervjun en kvalitativ metod 
 
I andra delen av min undersökning har jag valt att arbeta med intervjuer. 
Jag strävar i intervjuerna efter att behålla ett objektivt förhållningssätt. I intervjuarbetet är 
intervjuarens uppgift att observera de egentliga skeendena men samtidigt vara lyhörd för 
intervjupersonernas eget ställningstagande. Jag använder utöver dessa föreskrifter ytterligare 
litteratur och mig själv för att tolka svaren på så opartiskt sätt som möjligt. Nedanstående citat 
går också att applicera på förhållningssättet i mitt intervjuarbete. 
 

1.  Det måste ingå beskrivningar av människorna, de sociala händelserna och 
interaktionen i redovisningen. 

2.  Forskaren måste försöka förstå och göra tydligt de egentliga skeendena samt 
det som folk egentligen säger om sina liv. 

3.  För att ge maximalt utrymme till de observerade, skall citat med fördel 
användas framför en av forskaren bearbetad text.64 

 
Enligt punkt två har forskaren rätt att tolka så mycket som hon anser nödvändigt, men enligt 
punkt tre bör forskaren inte omarbeta exempelvis intervjuer. 65 
När enkätundersökningen var färdig behövde den kompletteras eftersom nytt material till-
kommit. Det nya materialet handlade om tomatismetoden och verkade överensstämma med 
första delen av frågeställningen. Jag valde därför att fortsätta med två intervjuer för att för-
söka besvara min frågeställning (se syftet i avsnitt 1.1). Ansatsen i en intervju är kvalitativ 
och svaren man får är djupgående. Genom intervjuer är det även möjligt att följa upp 
frågeställningar bättre.66  
 
I denna studie blir det alltså intressant att undersöka hur intervjupersonerna beskriver sitt yrke 
och den metod de representerar, omvärldens ställningstagande till metoden samt de klienter 
de möter i sitt arbete. Jag intervjuar dem som företrädare för en metod, ett koncept, inte som 
privatpersoner.  
 
																																																							-	
63 Backman (1998) s. 48; Lindeborg & Hugardt (2014).  
64 Backman (1998) s. 48 
65 Vileika (2008) s. 11 
66 Lindeborg & Hugardt (2014) 
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3.3 Urval till enkätstudien 
 
Personer som har deltagit i enkätundersökningen är anonyma, men jag kan nedan beskriva 
vilken terapeutisk inriktning de tillhör, samt hur många av varje kategori som finns repre-
senterade i studien. Jag eftersträvade ett brett spektrum av terapeuter för att så trovärdigt som 
möjligt spegla arbetsmarknaden. Jag valde att fråga även tyska musikterapeuter och alter-
nativa utövare, eftersom jag upplever en större öppenhet för alternativ läkekonst i Tyskland. 
 
Det var viktigt för mig att komma i kontakt framför allt med yrkesverksamma, som verkligen 
utövar sin profession, och som inte bara har uppgifter inom det administrativa.  
 
I studien ingår följande terapeuter: 
8  svenska musikterapeuter 
11  tyska musikterapeuter 
5  tyska alternativa ljud- och musikterapeuter 
1  svensk alternativ ljud- och musikterapeut 
 
De nitton musikterapeuterna är certifierade terapeuter som gått olika utbildningar i 
musikterapi (se avsnitt 2.9 musikterapi). Alla har varit yrkesverksamma mer än fem år. 
Två av musikterapeuterna och en av de alternativa ljud- och klangterapetuterna var avlägsna 
bekanta som jag ringde upp. De resterande sökte jag över internet, ringde upp och bad att få 
skicka en enkät till. Sedan gav jag dem möjlighet att läsa igenom enkäten och vi enades om 
en passande telefontid då jag personligen kunde ställa frågorna.  
 
 
3.4 Enkätundersökningen 
 
Undersökningen omfattar 25 personer som besvarade enkäten per telefon under sommaren 
2012. Det som framkom under processen var att jag inte alls var på rätt väg. Alla svaren var 
nekande och det blev klart att själva metoden inte passade för mitt syfte. Efter halva 
undersökningen övervägde jag att göra studien mindre än jag först hade avsett, men valde 
trots allt att genomföra den. 
 
I enkätstudien svarar samtliga tillfrågade med samma motivering till sitt förhållningssätt på 
frågan, kan du tänka dig att använda dig av utifrån tillförda frekvenser i ditt terapeutiska 
arbete, att det i musikterapeutiska sammanhang oftast handlar om klientens personliga 
process där terapeut och patient tillsammans försöker hitta klientens självkänsla med hjälp av 
musiken.  
 
När jag presenterar mitt intresse för de utifrån tillförda ljuden och musikens inverkan, 
reagerar musikterapeuterna på att de tillförs utifrån. Hur kan en människa med ett långt 
sjukdoms-förlopp bakom sig finna sin självkänsla genom att "bombarderas" av ljud och musik 
utifrån?  
 
 
3.5 Urval till intervjuerna 
 
Inför tomatisstudiet sökte jag upp en konsult i Stockholmstrakten. Jag genomförde två 
intervjuer med olika tomatiskonsulter. Den tomatiskonsult som jag intervjuade vid först kallar 
jag tomtiskonsult A och den andra för tomatiskonsult B. Efter intervjun med tomatiskonsult A 
rekommenderade denne mig att kontakta en f.d. kollega. Några månader senare träffade jag 
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tomatiskonsult B för en intervju. Båda tomatiskonsulterna hade mer än femton års yrkes-
erfarenhet. Intervjupersonerna sökte jag upp över internet och kontakten skedde sedan genom 
mail och telefonsamtal. 
 
 
3.6 Intervjuundersökningen 
 
Vid den första intervjun med tomatiskonsult A hade jag en ljudtekniker med mig för att bättre 
säkerställa kvaliteten vid återgivandet av intervjun. (4.4 intervjuernas resultat - Första inter-
vjun med tomatiskonsult A) Därav kommer det sig att intervjun till stor del skedde på engel-
ska då ljudteknikern inte är svensk. Detta skriver jag för att reservera mig mot ev. uppkomna 
översättningsfel. Under intervjuns gång fick vi bekanta oss med den utrustning, som används 
vid tomatisträning samt lyssna till några exempel på filtrerad Mozartmusik och gregoriansk 
sång. På tomatismetodens internationella hemsida, tomatis.com, finns det ytterligare beskriv-
ningar, som klargör hur tomatiskonsulterna arbetar samt åtskilliga klientberättelser. 
 
Den första intervjun utfördes med ett antal fritt ställda frågor och pågick i 2 timmar och 30 
minuter och gav ett stort material. Jag fick senare göra ett urval av vilka frågor och svar som 
var relevanta för att besvara uppsatsens frågeställning (se avsnitt 1.1). 
 
Tomatiskonsult A lånde ut en bok till mig vid tillfället. Boken heter Mozarteffekten och är 
skriven av Don Campbell. Jag läste boken innan jag träffade intervjuperson B. Boken är 
omdiskuterad då författaren delvis använt sig av icke vetenskapligt belagda fakta. Den andra 
intervjun varade i en och en halv timme och ljudteknikern deltog i intervjuarbetet. 
 
 
 
4. Resultat 
 
 
4.1 Enkätfrågornas resultat 
 
Enkäten omfattade sex frågor (4.4 intervjuernas resultat - Intervjufrågor) Jag sammanställer 
svaren i en tabell. (Bilaga 3 - Enkätfrågor) Hur svaren utföll visas i nedanstående diagram (se 
bilaga 2 och 3) 
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4.2 Analys av enkätfrågorna 
 
Musik och ljud används av musikterapeuter, alternativa ljud- och musikterapeuter (esoteriker) 
samt tomatiskonsulter. 
 
I avsnitt 3.3 som behandlar hur jag valde mina undersökningspersoner, finns en förteckning 
över de olika terapeuternas nationalitet och terapeutiska inriktning samt antalet från varje 
yrkesgrupp som deltog i enkätundersökningen. 
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Terapeuternas patientgrupper visar på en stor bredd och fem av de tyska musikterapeuterna 
erbjuder alternativa tilläggsbehandlingar i sitt program. I Tyskland och Sverige använder de 
tillfrågade utbildade musikterapeuterna inga utifrån tillförda frekvenser i sina behandlingar. 
Fem av de svenska musikterapeuterna svarar att de inte känner till terapeutiskt arbete med 
utifrån tillförda frekvenser och två tyska alternativa ljud- och musikterapeuter svarar att de 
kunde tänka sig att använda de utifrån tillförda frekvenserna i sitt nuvarande terapeutiska 
arbete. Tre alternativa ljud- och musikterapeuter använder sig av utifrån tillförda frekvenser i 
form av klangterapi men utan att utvärdera sitt arbete, dvs det finns ingen statistik att tillgå. 
Samtliga tillfrågade visade intresse för att använda sig av utifrån tillförda frekvenser om de 
vetenskapliga beläggen för deras positiva verkan funnits.  
 
Första delen av mitt syfte kan inte besvaras av enkätfrågorna eftersom teraputerna inte 
använder sig av utifrån kommande frekvenser och de som använder sig av t.ex. klangterapi 
har inga vetenskapliga belägg för dess positiva verkan. 
 
 
4.3 Tolkning av enkätundersökningen 
 
Fem av de elva tyska musikterapeuterna erbjuder alternativa tilläggsbehandlingar i sitt 
program. Det visar på en viss öppenhet just hos de tyska musikterapeuterna att integrera andra 
alternativa metoder i sitt program. 
 
Fem av åtta svenska musikterapeuter kände inte till terapeutiskt arbete med utifrån tillförda 
frekvenser. På samma fråga svarar endast en av de tyska av de elva musikterapeuterna att han 
inte känner till detta. Det kan tolkas som att det är vanligare i Tyskland med alternativa ljud- 
och musikterapier än i Sverige. Det kan också tolkas som att de svenska musikterapeuterna är 
mer trogna sin metod eller mer konservativa än de tyska musikterapeuterna. 
 
Enbart två av fem tyska alternativa ljud- och musikterapeuter angav att de är beredda att 
använda utifrån tillförda frekvenser i sitt terapeutiska arbete. När jag ser vad de erbjuder för 
behandlingar förstår jag att utifrån tillförda frekvenser kan vara passande i deras koncept. De 
erbjuder terapier som behandlar sömnstörningar samt gör avspänningskurser. Jag kan även 
ana en viss skepticism mot de utifrån tillförda ljuden och musiken då så många i samtliga 
grupper svarat nej. Även här visar de tyska terapeuterna ett öppnare förhållningssätt mot 
alternativa metoder. 
 
Samtliga grupper (25 totalt) svarade att de väntar på vetenskapliga bevis för utifrån tillförda 
frekvensers positiva inverkan på allmänhälsan. Det visar på en tro på verdertagna metoder 
med statistiskt fastlagda resultat och att samtliga inte är beredda att experimentera på be-
kostnad av patientens hälsotillstånd. Kanske kan man också utläsa en viss grad av nyfikenhet 
inför de nya rön som framtidens forskare kommer presentera för oss. 
 
 
4.4 Intervjuernas resultat 
 
 
Första intervjun med tomatiskonsult A 
från 25 Mars 2014 
 
 
1. Vad har dina klienter för problem? 
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80% av mina klienter är utbrända och de har en föreställning om vad de vill göra med sina liv 
men de har inte kraften att göra det. Vi tränar upp hjärnans möjlighet att sortera och ta upp 
sinnesintryck. Vi tränar "perception", det är vad vi gör. 

 
 
2. Vad sker under behandlingens gång? 
 

Om du är utbränd så har du slutat bearbeta saker, du bara samlar dem, så ibland mår folk 
sämre när de börjar återfå sina förmågor. När patienten börjar få tillbaka förmågan att sortera 
och prioritera saker så kommer ofta obearbetade teman upp, som det också kan vara i 
psykoterapi. 

 
 
3. Vad är skillnaden mellan att höra och lyssna? 
 

Du hör men du lyssnar inte. Lyssna är en process där du tar upp det du kan höra och bearbetar 
det i hjärnan. Om du är stressad lyssnar du inte och missar ord osv. Om det är viktigt hör man 
ofta på. Du hör vad du måste höra.  

 
 
4. Efter att ha läst Töres Theorells bok Noter om musik och hälsa förstår jag att sången kan ha 
stor inverkan på vårt allmäntillstånd. Vad anser du om detta? 
 

Att sjunga med andra eller sjunga själv eller lyssna på andra som sjunger, t.ex. allsång är 
väldigt verkningsfullt. Om du står mitt inne i en grupp som sjunger är du mitt inne i 
svängningsfältet, övertonspektrat, frekvenserna, inne i dynamiken. Det bygger upp någonting 
större än när enbart en eller två människor sjunger. 

 
 
5. Hur tar vi upp ljudvågorna? Inte bara genom öronen väl? 
 

Om jag skulle ta bort benen i mellanörat skulle jag höra en person gå förbi genom skallbenen 
om cochlea är intakt. Vi har flera kanaler, sätt att höra på, att höra med. 

 
 
6. Berätta något om vad ni kan utläsa vid en lyssningstest. 
 

Vid 1000 till 4000 herz har man en "peak" på. Det är området för språkförståelse och även för 
babys skrik på mamma, som vi måste höra. Skillnaden mellan Schi och she, p och b, f och v 
uppfattas i det området. Ok, vissa konsonanter som ssss ligger vid 8, 10 och 12.000 Herz. Om 
vi talar med ihålig röst är det ett tecken på att vi inte hör i dessa register. Om man har en peak 
vid 4000 så kan det tyda på en whiplashskada. En kollega som är psykolog och tomatiskonsult 
menade att hon upptäckt tre graviditeter genom lyssningsprov. Man märker alltså att det är 
någonting på gång här även om man inte alltid kan förklara det.  

 
 
7. Skulle jag som cellolärare kunna ha nytta av en tomatisutbildning? 
 

Du kan antas om du är pedagog, lärare eller musiklärare. Jag kan alltså använda det i mitt yrke 
för att träna elevernas lyssnade. Fråga vilken sånglärare som helst som försöker få sina elever 
att lyssna till sina egna röster. 
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8. Varför använder ni Mozarts musik? 
 

Mozart är väldigt ljus och dynamisk och full av energi. Men musikval är väldigt subjektivt, det 
beror helt på vad du associerar med en viss musik. Det är så subjektivt och svårt att bevisa, 
den musik som gör mig deprimerad kanske uppmuntrar dig. Vi hade tex sydamerikanska 
klienter som inte kunde höra gregoriansk musik för att de associerade till kyrkan och de 
stränga nunnor som slog dem. Vi fick därför ibland byta ut den gregorianska sången mot 
Strauss.  

 
 
9. Hur utvärderar ni metodens verkan? 67 
 

Självskattningstest som inte frågar efter hur din diagnos är utan hur du upplever dina 
symptom. Det är extremt lätt att besvara detta test med ja, nej eller vet inte. Materialet kan 
konsulterna ta med sig ut på sina uppdrag som ett klart index för metodens verkan. När man 
arbetar med barn så kan deras utvecklingsfaser försvåra att få fram klara utvärderingar.  

 
 
10. Kan allmän musiklyssning ge samma resultat som ert koncept? 
 

Man kan inte säga att våra bra resultat beror på en slump, att vilken musik som helst hade gjort 
underverk. De klienter som kommer till oss har testat alla olika terapier och mediciner som går 
att finna på marknaden, företagshälsovården har redan varit inkopplad och kanske står man 
precis inför en stark medicinering men bestämmer sig att pröva Tomatis som sista utväg. I 
Strömstad BUP var 11 barn på gränsen att starta med medicineringar (Amfetamin). BUP 
Strömstad fick tilllåtelse från landstinget och det finns en utvärdering. 

 
 
11. Finns det någonting som man bör tänka på innan man börjar tomatisträna? 
 

Det är viktigt att personerna inte har andra pågående sjukdomsbilder när de börjar tomatisträna 
för det kan ge felaktiga resultat vid utvärderingar. En klient blev ständigt slagen av sin man, 
en annan hade en obehandlad borrelia som påverkar det neurologiska tillståndet kraftigt…osv. 

 
 
12. Hur arbetar du när du lägger upp ett koncept för en klient? 
 

En behandling börjar i första fasen med en dos av gregoriansk sång. I den andra fasen, tidigare 
hade vi alltid specialsydda behandlingar, men idag har vi standardprogram som blir billigare 
för klienten. Jag brukar jobba med filtrerad musik 3000 till 4000 Hz. När jag jobbar med 
Vattenfall så har jag ett ramavtal när den vanliga sjukvården inte har framgång längre. De ser 
inte på pengar, de är mest intresserade av ett gott resultat. Då jobbar jag halvtimmesvis med 
nya frekvenser som jag själv bestämmer. Hur snabbt skall fekvenserna komma och gå? Om du 
läser högt påverkar din röst signalerna och hur ofta de kommer och går. 

 
 
13. Vad påverkar de höga frekvenserna i den filtrerade musiken? 
 

På hemsidan tomatis.com kan man få riktigt bra exempel. Deprimerade personer har påverkats 
väldigt positivt av de högre frekvensavsnitten. Det verkar som om denna musik ger energi. 

 
 
																																																							-	
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14. Vi hör ju redan innan vi föds…vad kan du säga om det? 
 

Ibland spelar vi in moderns röst och filtrerar bort alla frekvenser under 9000 Hz. Om det inte 
finns en moder att spela in kan man använda Mozart, och även här ta bort allt under 9000 Hz. 
Det låter som det gör i moderlivet om man filtrerar bort moderns alla kroppsljud. Det är en ren 
neurologisk effekt som uppstår om kontakten med modern avbryts under fostertiden. 
Tomatismetoden kan säkerställa att all den träning som skulle gjorts innan födseln nu har 
skett, och ibland uppstår överraskande läkeprocesser i samband med detta lyssnande. 
En bekants son var sex år och skulle börja i särskolan när han kom till Tomatiscentret i Paris. 
När de gav honom mammas filtrerade röst blev han grå i ansiktet och kunde nästan inte andas. 
Under veckan som gick sänkte de frekvenserna och spelade omväxlande Mozart, gregoriansk 
sång och mammas röst.  
De lät henne läsa "Den lille prinsen" när de spelade in hennes röst, och efter en vecka kunde 
barnet lyssna till mammas vanliga röst. Alla autistiska barn kan inte behandlas men vissa 
skulle ha kunnat tränas, men det har aldrig gjorts av olika anledningar. De kallar en sådan 
behandling för "phonic birth". 

 
 
15. Har ni nått erkännande även inom skolmedicinen? 
 

Vi är nu till hälften accepterade i Sverige och vi blev nyligen tillfrågade om vi kunde ta oss an 
medarbetare vid Karolinska institutet som professorer, läkare och sjuksköterskor. Alla dessa 
kunde återgå till sitt arbete efter fullföljd behandling. 

 
 
Andra intervjun med tomatiskonsult B 
Den 19 augusti 2014 
 
 
1. Vad är passiv och aktiv fas? 
 

Den aktiva fasen är när man inkluderar sin egen röst. Den passiva fasen är när man bara 
lyssnar. Den aktiva fasen används inte alltid. Bara en konsult kan sammanställa ett personligt 
program. Den aktiva fasen används i slutet av ett komplett träningsprogram och det är inte alla 
som går så långt. 
Man kan göra flera omgångar. Kanske först 40 timmar, och senare ytterligare 40 timmar. För 
sex till sju år sedan kom en bra portabel lyssningsutrustning som gör att man kan sova när man 
gör den här träningen. Man bör kanske inte läsa eller titta på tv samtidigt som man lyssnar. 

 
 
2. Kan ni mäta förbättringar med någon typ av utrustning? 
 

Man skulle kunna mäta övertonerna och stoppa in dem i ett program men jag har inte 
resurserna att betala den typen av utrustning som skulle behövas. Vi har skattningsformulär. 
Om jag frågar dig hur du mår? Hur du mår psykiskt? Det går inte att mäta utan är en fråga om 
vad du personligen tycker. 

 
 
3. Jag har läst om toning. Om jag tonar, skall jag försöka öva det registret som är som svagast 
i min röst för att må bättre? 
 

Det funkar inte så. Om lyssnandet förbättras så förbättras automatiskt din röst. Man kan 
fortsätta med att försöka sträva efter att lyssna på övertonerna. Det är inte så viktigt vilken ton 
du tonar på utan det är övertonsrikedomen som är viktig för att återfå energin. 
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4. Vilket är den väsentligaste frågan i en ev. intervju med dina klienter? 
 

Är du nöjd med resultatet, är den viktigaste frågan i sammanhanget. 
 
 
5. Du jobbar bl.a. med språkträning. Hur fungerar det? 
 

Höga frekvenser bär språket. Kanske kan du läsa på om vokalformanter t.ex. i Johan 
Sundbergs bok. Grundtonen är inte det som hörs. Övertonerna är ju klangen i rösten. Har du 
inga övertoner så låter rösten platt. Det handlar om att din röst ska bära som sångare. I språk 
använder vi oss av den träningen för att förbättra uttal. Jag har jobbat med det här tidigare men 
nu vill jag renodla det här. Alla får samma program även om man har läst många år. Det är ju 
inte säkert att man har lärt sig uttalet bara för att man läst språket och har ett gott ordförråd. 
Efter tjugoårsåldern blir det svårare att ta till sig språkmelodier, så vi vill återskapa barnets 
öppenhet inför språket. Det handlar inte om hur man lyssnar utan att man lyssnar på bearbetad 
engelska och bearbetad tyska. Man blir mer mottaglig för att minnas språket. Man skall 
framförallt få ett bättre uttal. Efter kursen hör man språkljuden bättre 

 
 
6. Hur märker man att tomatisträningen verkar? Hur fungerar det i praktiken. Finns det 
någonting som jag bör ta med i mitt arbete? 
 

Det förändrar och förbättrar processer som du behöver för att fungera som människa, när de 
processerna blir bättre så blir det som en positiv spiral. Ju mer du lever, ju mer du tränar, ju 
mer du pratar kan du fokusera på ett bättre sätt, ta till dig saker på ett bättre sätt, analysera på 
ett bättre sätt. Ju mer du då lever desto bättre blir ju saker. Det är ingenting som fösvinner 
efter ett tag utan din förbättring förstärks ju längre tiden går, man utvecklas allt eftersom man 
lever. Man tar ett steg i taget. Kanske orkar man mera socialt.  

 
 
7. Kan tomatismetoden vara någonting för mig som lätt hamnar i stress och ofta är trött? 
 

Det låter för mig som att du tar in allt och att du blir väldigt trött av det. Då stänger du av till 
slut. Det är viktigt att hjärnan lär sig sortera vad som är viktigt och vad som är oviktigt. I 
hjärnstammen och i lilla hjärnan sker sorteringen, det är som en stor växel och där gäller det ju 
att växeln inte släpper fram fel saker. Det är det absolut viktigaste! 
Om vi sitter här nu och pratar, det är musik på, folk springer här, och så plötsligt kommer det 
brandrök, även om vi har kaffe här och lyssnar på musik så säger hjärnan till, Brandrök-
Farligt!! Vad är det för någonting? och så reagerar vi. Det är där hjärnan är så fantastisk, och 
om det där inte fungerar som det ska, när man suger åt sig allt, då funkar det inte och då blir 
man trött.  

 
 
8. Det måste vara skönt att slippa se alla på tunnelbanan. Vissa människor verkar kunna 
avgränsa sig bättre från onödiga intryck? 
 

Kanske sluter man sig, eller så blir man utåtagerande och reagerar på vart enda litet ljud. 
Vi hoppas framöver genom olika studier kunna visa på, vad som händer. Man kanske inte 
heller kommer kunna säga exakt hur tomatismetoden verkar men att den påverkar 
funktionerna.  

 
 
 
 



	 24	

4.5 Analys av intervjuerna 
 
 
Se frågor samt svar av intervjuerna i bilagedelen. (4.4 intervjuernas resultat)  
 
I början av den första intervjun med tomatiskonsult A fick vi en utvärdering av 
självskattningsformuläret “Resultat av Tomatis arbetslivsrehabilitering“ där 60 personer med 
utbrändhetsproblematik deltog. Av 25 heltidssjukskrivna var enbart 2 stycken fortsättningsvis 
sjukskrivna vid 6 månaders kontrollen efter avslutad behandling efter genomförd 
rehabilitering. Genomsnittligt hade sjukskrivningsgraden minskat med 65 procent. De 
upplevda symptomen har också uppskattats av deltagarna och visar att deras sömnstörningar 
samt utmattningsgrad och graden av livsutmattning normaliserats från att ha varit kraftigt 
förhöjd vid skattningen innan behandlingen. Förbättringen fortsatte dessutom vid 
sexmånaders kontrollen efter avslutad behandling. 
 
Intervjuerna med tomatiskonsulterna A och B förde mig rakt in i lyssnadets hemlighetsfulla 
område och de frågor som tomatiskonsulter dagligen arbetar med. Jag kunde samla många 
djupgående svar och ett urval utifrån relevansen för uppsatsen gjordes. (4.4 intervjuernas 
resultat) Det gav även inspiration till att pröva metoden i den egna yrkessituationen och 
vardagen. Jag ställde även frågor om upplägget av en behandling, utrustning, musikvalet samt 
vad det högfrekventa filtrerade ljudet gör med klienterna och fenomen som "phonic birth" 
(Intervju 1 fråga 14) kom på tal. 
 
I den andra intervjun ställdes frågan om det är möjligt att mäta klienternas tillfrisknande 
istället för att låta dem fylla i självskattningsformulär innan och efter behandlingen. Teoretiskt 
vore det möjligt att mäta övertonsspektrat som en klient uppfattar när den lyssnar men 
kostnaden för den tekniska utrutning som skulle behövas vore allt för hög. Hur vi mår menar 
intervjuperson B är inte mätbart utan en fråga om vad klienten personligen tycker. Vikten av 
att förbättra sin uppfattning av övertonerna genom aktivt lyssnade i den vardagliga 
lyssningssituationen verkar väsentlig för att klienten skall känna en förbättring och återfå 
energin. 
 
Intervjuperson B berättade även om de formanter som bär språket och hur det är möjligt att 
förbättra sitt uttal och förbättra inlärningsförmågan genom metoden. Jag avslutar med några 
frågor om stress och trötthet och får till svar hur metoden skulle kunna hjälpa till att sortera 
bort allt oväsentligt för att minska tröttheten men att det fortfarande är ett outforskat område 
där man vet för lite om vad som sker i hjärnan. 
 
 
4.6 Tolkning av intervjuerna 
 
I den första intervjun berättar tomatiskonsult A att frekvenserna, ljuden och musiken har 
inverkan på allmänhälsan och den inverkan som metoden tycks ha på depressioner och 
stressrelaterade problem, samt att de höga frekvenserna verkar vara ett sådant “uppåt-tjack“ 
(ordvalet är mitt eget) tyder på dess inverkan. Tomtiskonsult A säger att resultaten ur foldern 
Resultat Tomatis Arbetslivsrehabilitering visar att någonting hälsobringande händer med oss 
när vi påverkas av de utvalda utifrån tillförda ljuden och musiken men att de självskattnings-
formulär som ligger till grund för materialet inte anses vara en tillförlitlig vetenskaplig 
värderingsmetod. 
 
I berättelsen om “phonic birth“ (4.4 intervjuernas resultat; tomatiskonsult B 
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- fråga 14) beskrivs hur ett barn återfår kontakten till sin mor. En kontakt som varit icke 
existrande under många år då den vid ett tillfälle av någon anledning brutits. I vissa fall kan 
det leda till att kommunikationen mellan barn och moder därefter inte fungerar. Dessa barn 
får ibland diagnosen autism. Phonic birth sker genom att den ljudmiljö som fostret befinner 
sig i innan födelsen omhöljd av fostervatten återskapas under behandlingen. I vissa fall sätter 
det igång en neurologisk process hos klienten vilken leder till att kontakt kan etableras mellan 
barn och mor. Dessa läkeprocesser förekommer alltså men lär vara ganska ovanliga. Det 
innebär att jag inte kan ignorera metodens verkningsgrad vid sådana händelser även om jag 
inte kan förstå exakt vad som händer.  
I den andra intervjun framgår det att lyssningsträningen även går att applicera på 
språkinlärning och då speciellt för att förbättra uttal och att varje språk har en unik 
formantuppsättning som är betående oberoende av vilka ord vi uttalar. Det visar att metoden 
även är lämpad för inlärningssyften.  
 
Min upplevelse av mötet med tomatiskonsult A var väldigt medryckande och informativt. Ett 
intryck av att jag hade att göra med en god retoriker och en visionär blev kvarstående hos mig 
efter intervjun. Mötet med tomatiskonsult B var mer reserverat och intellektuellt. Mitt intryck 
var att personen aktade sina ord och vägde deras innehåll innan de uttalades. Personen hade 
en gedigen utbildning bakom sig och verkade vara en auktoritet på området men var mycket 
tveksam till att delta som intervjuperson och försäkringen om anonymitet var avgörande. Jag 
antar att konsulten ställde upp enbart av lojalitet till kollegan. Mot slutet av intervjun blev 
frågorna aningen personliga men konsulten kunde bemöta det på ett bra sätt och ge bra 
kvalitativa svar. I det stora hela fick jag ett trevligt och intresserat bemötande och de många 
kvalitativa svar jag fick ta del av vittnar om detta. 
 
Efter intervjun frågade jag intervjuperson A om iden att bygga musikinstrument utifrån en 
hälsoaspekt verkar rimlig? A antar att det borde fungera även om han betonar att sången är 
hans specialområde.  
 
 
 
5. Diskussion 
 
 
5.1 Ljudens och musikens positiva inverkan  
 
Syftet med studien är att utföra grundforskning om hälsoklanger som kan inspirera till vidare 
forskning om hur utifrån tillförda ljud och musik påverkar människan. I det sammanhanget 
undersöks här hur ett urval musikterapeuter, alternativa ljud- och musikterapeuter 
(esoteriker) samt tomatiskonsulter i Sverige och Tyskland erbjuder musik och ljud som 
behandlings- eller träningsform. 
 
I kapitel 2.7 om musikens påverkan på kropp och själ har jag valt delar ur stressforskaren 
Töres Theorells bok “Noter om Hälsa“. I denna studie utgör dessa de hållbaraste argumenten 
för musikens goda inflytande. Han skriver att det finns omfattande forskning som visar att 
ljud och musik kan verka både stimulerande och dämpande (Theorell, 2009, s.46). Genom 
hjärnforskningen kan och har man fått fram resultat som är tillförlitliga och hållbara genom 
forskarnas kompetens, metoder och utrustning. Jag väljer därför att besvara min fråga på 
följande sätt:  
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Under förutsättning att de valda ljud- eller musikavsnitten varar under en längre tidsperiod 
samt att man har tillgång till därför passande mätutrustning och en stor undersökningsgrupp 
är det möjligt att undersöka hur utifrån tillförda ljud och musik påverkar människan. 
 
Min fråga kan alltså under vissa förutsättningar besvaras med ja och jag har hittat åtminstone 
en metod som tillämpar utifrån tillfört ljud och musik som trots avsaknaden av kliniska 
resultat förbättrar allmänhälsan.  
 
Töres Theorell skriver om den hälsosamma verkan av allsång och hur den bevisligen på-
verkar våra goda hormoner samt att blodtrycket sjunker och hjärtrytmen stabiliseras o.s.v. 68 
Detta bekräftar även intervjuperson A när han berättar om sina upplevlser av sångens be-
tydelse för allmänhälsan (4.4 Intervjuernas reslultat). En grupp människor som samverkar når 
ett bättre resultat än en ensam sångare. Ensam är alltså inte stark ändå. I det sammanhanget 
kommer jag att tänka på vad intervjuperson B sade, att det inte är så viktigt vilken ton vi 
väljer att tona eller nynna på, utan att vi lyssnar efter övertonerna och försöker uppfatta tonens 
hela spektrum av övertoner och även förstärka dem.69 
 
Efter samtalet med Töres Theorell stod det klart för mig att min ursprungliga fråga om toner-
nas enskilda inverkan på människan antagligen är för snäv, åtminstone med de mättekniker vi 
har idag. 
 
Min undersökning kan enbart betraktas som grundforskning för den oinsatte. Eftersom jag 
inte har den kompetens som behövs för att utföra nödvändiga experiment är jag helt hänvisad 
till återge de vetenskapliga resultat som den medicinska forskningen kommit fram till. I bästa 
fall kan studien inspirera till vidare forskning på området. 
 
Töres Theorell skriver i ett mail att Tomatisinstitutet för några år sedan önskat en strikt 
utvärdering av metoden och att detta planerades men inte kunde genomfördes eftersom det 
fanns vissa oklarheter om definitionen den produkt Tomatisinstitutet erbjuder. Här finns alltså 
en direkt konflikt mellan forskning och kommersialisering. Undersökningar av kommersiella 
produkter försvårar ofta riktig forskning.  
Detta är en viktig aspekt som jag hoppas kunna informera mig mera om framöver men jag är 
fortsättningsvis nyfiken på vad en utvärdering verkligen skulle kunna ge för resultat. 
 
Med risk för att verka oseriös kan jag som absolut amatör försöka dra några paralleller mellan 
stressforskningens vetenskapliga forskningsresultat och tomatismetodens självskattade 
resultat. När Theorell skriver att uppiggande musik ger pulsökning, ökar stresshormoner i 
saliven, gör att blodtrycket stiger, ökar blodets koagulerbarhet och aktiverar immunförsvaret 
(2.7 Musikens påverkan på kropp och själ) så tänker jag oavkortat på tomatiskonsulternas 
arbete med utbrända klienter som verkar må bra av de bearbetade övertonerna i bla Mozarts 
musik. En skillnad är att en person som genomgår tomatisträning får i uppgift att aktivt lyssna 
efter övertoner och därefter utvärderar genom ett självskattningsformulär. I Theorells 
forskning lyssnar försökspersonerna antingen passivt till musiks eller framför musik aktivt i 
mätögonblicket.  
Att påvisa tomatismetodens effekt och säkerställa detta medicinskt är komplext och svårt. 
Detta gäller även många andra metoder. Det är ingen slump att så många människor blivit 
hjälpta av tomatismetoden, men den är inte någon accepterad vetenskaplig undersöknings-
metod. Intressant är framförallt beskrivningen av övertonernas betydelse vid 
																																																							-	
68 Theorell (2009) 
69 Bilaga 7 - Andra intervjun med tomatiskonsult B s. 44-45 
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depressionstillstånd och utmattningsproblematik. De lyssningstest som klienterna genomgår 
ger en bild av vilka högfrekventa ljud en klient kan uppfatta. Uppenbarligen är det ibland så 
att klienter med utmattningsproblematik har en svacka i det högre diskantregistret 4-8 MhZ. 
Än mer spännande är det att klienten genom aktivt lyssnade kan träna upp sin 
uppfattningsförmåga och därigenom ofta börja må bättre. En deprimerad person upplever sig 
själv fungera på sparlåga, funktionerna är nedsatta och allt går trögt och är jobbigt. Bilden av 
speldosan som spelar allt långsammare och behöver skruvas upp måste jag lite skämtsamt 
återkomma till. Det verkar som om vårt lyssnade behöver triggas igång, skruvas upp för att vi 
skall börja fungera i våra liv. 
Vidare skriver Theorell att vid lyssning på olika intervall när personen satt stilla och hjärt-
frekvensen mättes med hjälp av EKG att den stora septiman följdes av en kortvarig 
oregelbunden rytm. Någon sådan effekt fanns inte när tersen spelades. Tersen hade en 
lugnande effekt och septiman har motsatt effekt. Faktumet att hjärtat och andningen påverkas 
beskrivs som ett uttryck för kroppens medmusicerande. Är det möjligt att vissa intervalls 
ordnande inverkan på vår fysiska kropp även indirekt påverkar och strukturerar sinnena? När 
tomatiskonsult A i intervjun säger att de flesta klienter med  utbrändhetsdiagnos har en 
föreställning om vad de vill göra med sina liv men inte finner kraften att sätta igång med sina 
förehavanden samt att metoden tränar upp hjärnans möjlighet att sortera och ta upp 
sinnesintryck, den s.k. perceptionsförmågan, (4.4 Intervjuernas resultat) så undrar jag om en 
sorts sinnenas ordning kanske kan ske som en positiv effekt av musiklyssning. När Theorell 
beskriver Chens experiment (2005) där en sond i magen kunde mäta tarmarnas rörelse under 
musiklyssning och det blir klart att ljud påverkar rörelserna samt att lugn musik gjorde att 
långsamma samordnande rörelser stimulerades, medan buller stimulerade kaotiska 
flimmerrörelser i tarmväggen. 70 71 påminns jag återigen om kroppens behov av rytmicitet för 
att det vegitativa nervsystemet skall kunna fungera bra. 
 
Det är svårt att förstå varför det inte forskas mer på tomatismetoden, som påvisligen är 
effektiv och utan negativa bieffekter för många barn som har inlärningssvårigheter och 
koncentrationsproblem, och vuxna som kunnat hjälpas till att fungera normalt i sina liv. 
Kanske är en anledning att tomatismetoden av många anses vara en dyr behandlingsmetod 
med ca 20.000 SEK för ett personligt lyssningsprogram. Låt oss jämföra den med kostnader 
för musikterapi. I Lerums musikskola kan man delta i musikterapi i grupp för 1600 SEK för 
en termin. Jag finner inga genomsnittliga angivelser i Sverige men över internet ser jag priser 
som varierar mellan 375 till 800 SEK för enskild musikterapi per tillfälle. Vissa kommuner 
subvetionerar musik-terapibehandlingar och då sjunker priserna avsevärt. I Tyskland varierar 
priserna men i genomsnitt kostar en 30 minuters behandling 40 euro och 45 minuter 60 euro. 
Antalet tillfällen som behövs varierar kraftigt. 
 
I samtliga länder där tomatismetoden erbjuds upplevs det som dess svaghet att det saknas 
traditionella forskningsresultat, som vetenskapligt stöder eller förkastar tomatismetoden. 
Metoden utvärderas med självskattningsformulär då den upplevda känslan av hur man mår är 
av subjektiv karaktär och grundar sig i det personliga tyckandet som intervjuperson B säger 
(4.4 Intervjuernas resultat). Internationellt är dessa formulär tyvärr inte enhetligt utformade 
men ligger till grund för de utvärderingar av metoden som finns att tillgå. 
 
Som jag tidigare påpekat ( 2.11 Tomatismetoden) skrevs den starkaste kritiken mot metoden 
under 1980- och 90-talen. Sedan dess har tongångarna förändrats och nu finns flertalet studier 
vilka visar att tomatismetoden är verksam. Frågan är bara varför den verkar? I vissa länder 
																																																							-	
70 Theorell (2009) s. 53 
71 Chen et al. (2005) s. 814-821 
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som Polen samarbetar t.o.m. skolmedicinen med tomatismetoden för att man närmare skall 
förstå anledningen till dess positiva påverkan. I den största studien som hitintills gjorts visar 
metoden så goda resultat att den förlängts. 72  
I uppsatsen behandlar jag inte de alternativa metodernas klientefterfrågan men det vore synd 
om kunskapen om de hälsosamma frekvenserna gick förlorad under mottot flumvetenskap. 
 
I intervjuerna framkommer att man inte kan förvänta sig stora resultat inom kort tid men att 
små verkningar på längre sikt gör metoden intressant. Stämmer allt detta finns här mycket att 
vinna ur en samhällsaspekt. Man kunde höja den allmänna bildningsnivån och göra stora be-
sparingar. I en artikel läser jag att en tredjedel av alla som idag är sjukskrivna i Sverige har 
någon form av psykiskt relaterad diagnos. Av dessa diagnoser är hälften av stressrelaterad 
karaktär. Sedan 1990-talet har dessa diagnoser ökat lavinartat och är, enligt RFV, den största 
orsaken till ökningen av sjukskrivningar. 
 
Genom att örat står i direkt förbindelse med hela kroppen, kan lyssningsträning leda fram till 
en allmän läkeprocess. Detta sker också om man enbart lyssnar passivt. Enligt intervjuperson 
B, verkar metoden även om vi skulle lyssningsträna när vi sover, eftersom vi fortsätter att 
höra då örat aldrig sover. Intervjuperson A säger att vi tränar perception vilket betyder att vi 
tränar sinnena, våra portar mot omvärlden. Många klienter tillfrisknar under träningsavsnittets 
första fas som består av enbart lyssning. Andra genomgår också den aktiva fasen, vilken 
innebär att man använder sin egen röst i träningen, och medvetet försöker lyssna efter över-
tonerna i din egen och andras stämmor. Kanske är just medvetenheten i detta att likställa med 
viljan att bli frisk. Det finns många berättelser om hur läkeprocesser kan påskyndas om vilja 
att läkas finns hos den sjuke. 
 
Boken Mozarteffekten av Don Campbell (3.6 intervjuundersökningen) anses inte vara en 
trovärdig referens, då bokens författare inte är någon vetenskapsman utan snarare en 
journalist med musikintresse. Författaren har även blivit mycket ifrågasatt då det framkommit 
att det material han använt inte varit tillräckligt vetenskapligt belagt. Han vågar i sin bok även 
berätta om fall av spontant tillfriskande som skett i samband med att sjuka personer dels 
lyssningstränat och dels fått tillgång till sin egen röst. Författaren beskriver även sitt eget 
märkliga tillfrisknande. Efter en blödning i huvudet hade ett koagel bildats i halspulsådern 
strax under hjärnan. På rekordkort tid krympte det samman och hans liv räddades. Lika 
märkliga är berättelser om hur utifrån tillförda toner påverkar cancerceller till att förlora sin 
struktur och upplösas. Allt detta låter helt otroligt och visst är det enkelt att fnysa åt det hela 
och säga att det inte är vetenskapliga studier som ligger bakom dessa händelser. Kanske vore 
det en tanke att inta en mera ödmjuk hållning inför det som inte kan bevisas med de 
mätmetoder vi har i dag. Istället kunde man se till resultatet av en metods positiva inverkan 
och använda det som “mätinstrument“.  
 
Man måste alltid se till de biverkningar olika behandlingar har. För många föräldrar som skall 
besluta om hur deras barn skall medicineras är den biverkningsfria tomatisträningen ett 
alternativ som kanske måste prövas innan man tillåter medicinering med amfetaminliknande 
preparat.  
 
Musikterapin är högst intressant och verksam men av flera anledningar är den inte relevant för 
min frågeställning. Den tyska receptiva musikterapin kan tyckas överensstämma med fråge-
ställningen i min uppsats där jag undersöker hur de utifrån tillförda ljuden och musiken på-
verkar människan, men det musikterapin söker är inte det fysiska resultatet av utifrån tillförda 
																																																							-	
72 "Uwaga! Sposób na sukces" - Tomatis studie sedan 2005 
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ljud och musik utan istället de associationer och minnen som väcks hos klienten varigenom 
den inre läkeprocessen aktiveras. Grockes beskrivning (i Paulanders uppsats) av en tera-
peutisk vändpunkt från GIM-metoden visar att vägen till tillfrisknande går genom klientens 
högst personliga inre process i samspel med terapeuten. Detta visar tydligt att svaret på min 
fråga som är att utföra grundforskning om hälsoklanger som kan inspirera till vidare 
forskning om hur utifrån tillförda ljud och musik påverkar människan inte finns i 
musikterapin. Jag har därför inte fördjupat mig i den forskning som styrker metodens 
inverkan på klienten (2.11 Musikterapi i Sverige). Viktigt att nämna är musiklyssningens 
snabbt expanderande roll i många olika medicinska sammanhang såsom t.ex depressions-
behandling, uppvaknande efter operationer och svåra undersökningar, vid behandling av 
parkinsons sjukdom, vid strokebehandling och vid behandling av kronisk smärta. 73 
 
En lustig berättelse ur boken Mozarteffekten (3.6 intervjuundersökningen) är den om hur 
Tomatis inkallas till ett benediktinerkloster i södra Frankrike någon gång under 1960-talet, 
eftersom munkarna var så håglösa att de inte orkade med sina arbetsuppgifter. Det visade sig 
att det hade gjorts besparingar i klostrets budget och att den gregorianska sången strukits från 
dagordningen. Innan munkarna insjuknade hade de sjungit i tjugo minuters intervall flera 
gånger per dag. Han råder klostret att återinföra sången på schemat och efter en tid återfår 
munkarna sin entusiasm och ork att utföra sina plikter. 74 Detta är ett exempel på hur tonerna 
ger oss den energi som vi behöver.  
 
Detta återför mig till bakgrunden till min studie och huruvida det är möjligt att bygga 
hälsosamma stråkinstrument. Är det i sammanhanget viktigt att känna till de enskilda tonernas 
inverkan på människan? Om ädel övertonsrik klang kan genereras genom en god konstruktion 
är redan mycket vunnet. Att konstruera ett konserthus eller ett musikinstrument är till sist inte 
helt väsensskilt. Det handlar om gestaltandet av det inre akustiska rummet. Meningarna går 
isär om varför vissa akustiskt lyckade cremonesiska fioler ifrån sjuttonhundratalet genererar 
en så bärande vacker ton? Ligger hemligheten enbart i lacken? Knappast.  
 
 
5.2 Ur mitt yrkesperspektiv 
 
Vi är alla medvetna om hur störande ljud kan vara som vi inte väljer att höra. Det finns 
ganska mycket skrivet om oljudens negativa inverkan på vår hälsa. Svårare har det varit att 
finna belägg för de positiva hälsoeffekterna av ljud och musik. 
 
Ur stråkpedagogens perspektiv är det av vikt att försöka förse eleverna med så klangligt bra 
instrument som möjligt då det inte bara lockar eleverna att spela utan även är viktigt för deras 
hälsa. Tomatismetoden visar vikten av att uppfatta övertonsrikedom (2.13 Tomatismetoden). 
Jag har vid flertalet tillfällen upplevt att barn och föräldrar är helt kapabla att urskilja god 
klang.  
 
Ur fiolbyggarens perpektiv är det en viktig uppgift att försöka få fram klangligt bra 
stråkinstrument. Idag är allt fler fiolkännare övertygade om att de mer betydande fiolbyggarna 
från sjuttonhundratalets Italien byggde sina fioler inifrån, dvs att de först gav form åt insidan 
av fiolen, det akustiska rummet. De efterlämnade ofta en rik produktion och det är påfallande 
att deras modeller under deras livstid ständigt ändrades. Detta är ingen slump och har inte sin 
grund i estetiskt förändrat tycke och smak. De sökte att optimera klangen. När vi närmar oss 
																																																							-	
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formens betydelse för klangen och anar vilka akustiska tankar som ligger till grund för fiolens 
form, är det ett långt och krävande arbete att verkligen förstå hur konstruktionen kan generera 
övertonsrik klang. Klang som dessutom påverkar oss positivt ur en hälsoaspekt. 
 
Redan pytagoreerna strävade efter att finna metoder för att åstadkomma de sköna propor-
tionerna inom arkitektur, konst och musik (2.4 Harmoni). Idag har vi helt andra möjligheter 
att kunna mäta klangliga förutsättningar och medvetenheten om ljudens och musikens 
inverkan på oss ökar snabbt. Att kunna mäta de enskilda tonernas inverkan på människan 
verkar idag svårt men hur ser det ut om femtio år? Personligen tror jag fortfarande att det kan 
vara en nödvändig förutsättning att ta hänsyn till var enskild ton i fiolens konstruktion för en 
klangligt lyckad helhetskonstruktion. 
 
 
5.3 Problem med vald metod 
 
Jag valde att undersöka min fråga med hjälp av enkäter och intervjuer. Enkätundersökningens 
ojämna deltagargrupperingar och låga deltagarantal gör att uppsatsens relevans som grund för 
vidare forskning kan ifrågasättas. 
 När jag påbörjade intervjuarbetet hade jag avsikten att även göra klientintervjuer för att 
genom dem försöka bekräfta metodens positiva inverkan på människan. Självskattnings-
formulären ger inte ett vetenskapligt resultat och därför gav jag upp den idén ganska om-
gående. Då jag valt att använda både enkäter och intervjuer tyckte jag att det blev mer en-
hetligt och att låta metodernas företrädare komma till tals i bäggedera.  
 
Jag hade en ljudtekniker till förfogande vid intervjuerna. I efterhand inser jag att vi skulle ha 
gjort upp vissa regler omkring intervjuarbetet och vem som skulle föra ordet. Vid den första 
intervjun var ljudteknikern en tillgång och samtalet blev lättsamt och intressant genom hans 
inlägg. I den andra intervjun med tomatiskonsult B var mitt intryck att närvaron av ljudtek-
nikern samt de prövande frågor han till en början ställde delvis störde intervjuarbetet. Jag 
upplevde att intervjuperson B därigenom kände sig aningen trängd och märkte hur jag för-
sökte släta över ljudteknikerns kantiga yttranden genom att markera att jag själv ville ställa 
resterande frågor. Kanske hade jag önskat mig en aning mer överseende med de yttre om-
ständigheterna från intevjuperson B för att kunna komma de väsentliga svaren snabbare på 
spåren. 
 
 
5.4 Vidare forskning 
 
Uppsatsens avsikt är att beskriva och sammanställa kända fakta, som skulle kunna ge stöd åt 
tanken på att fysikaliskt ljud kan ge önskvärda hälsoeffekter på människan. I bästa fall kan 
mitt arbete ge inspiration till fortsatt forskning inom detta fält.  
 
Allmänt ser jag flertalet möjliga forskningsområden inom akustiken. Det vore viktigt att 
undersöka om negativa ljudmiljöer kan förändras och bli mer hälsosamma för dem som 
behöver vistas i dem. Berättelser om ljud som ligger under och ovan det område som vi kan 
uppfatta har registrerats som en källa till ohälsa. Att söka material om och sedan studera dessa 
ljud och deras inverkan på kropp och själ är ett intressant forskningsområde. 
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6. Slutsatser 
 
 
De slutsatser jag kan dra är just att det idag ännu inte går att mäta de enstaka tonernas 
inflytande på människan och att det kanske inte heller är nödvändigt? Det intressanta är om 
övertonerna kan uppfattas, för de påverkar märkbart vår allmänhälsa. Jag skriver märkbart 
denna gång och lutar mig mot studier gjorda med tomatismetodens självskattningsformulär. 
 
Förutsättningen för att övertonerna skall inverka på människan är vår hörsel. Genom att örat 
står i direkt förbindelse med hela kroppen, kan lyssningsträning leda fram till en allmän 
läkeprocess. Detta sker också om man enbart lyssnar passivt. 
 
Töres Theorell skriver att det finns omfattande forskning som visar att ljud och musik kan 
verka både stimulerande och dämpande (Theorell, 2009, s.46). Genom hjärnforskningen kan 
och har man fått fram resultat som är tillförlitliga och hållbara genom forskarnas kompetens, 
metoder och utrustning. Jag väljer därför att besvara min fråga på följande sätt:  
 
Förutsättningen för att kunna mäta detta är att de valda ljud- eller musikavsnitten inte 
förekommer enbart punktuellt utan under en längre sammanhängande tidsperiod samt att 
tillgång finns till därför passande medicinsk mätutrustning och en  undersökningsgrupp vars 
storlek utgår från ett antagande om hur stora effekter man kan förvänta sig på en viss 
definierad utfallsvariabel (2.7 Musikens påverkan på kropp och själ). 
 
Min fråga kan alltså under vissa förutsättningar besvaras med ja och jag har hittat åtminstone 
en metod som tillämpar utifrån tillfört ljud och musik som trots avsaknaden av kliniska 
resultat förbättrar allmänhälsan.  
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Bilagor 
 
 
 
Bilaga 1 - Statistiskt material 
 
 
Studie nr 1 
 
Namn: Studien zur Tomatis-Hörstimulation - ein Überblick 75 
Ledare: Dr. Jan Gerritsen, kontaktperson vid Mozartcenter.com 
År: 2009 
Studiens innehåll: Förteckning över 35 Studier mellan år 1976 – 2008 
Vad som undersöktes: Hörselstörningar 
    Inlärningssvårigheter och beteendeproblem 
    Koncentrationsproblem 
    Autism 
    Språkinlärning 
    Stämbildning 
    Förlossningsförberedelse 
    Stamning 
    Psykiska störningar 
Resultat:  På alla områden föbättrade sig tillståndet för patienten eller klienten, delvis 
signifikant. Man jämförde t.ex. före- och efter tillståndet, skillnaderna mellan tomatis- och 
kontrollgruppen, läshastigheten, rädslor osv. 409 försökspersoner  ingick i Spaggiara studien. 
Studien behandlade olika typer av psykiska störningar år 1995. Denna Metastudie visar 
bredden av behandlingsbara diagnoser. 
 
 
Studie nr 2 
 
Namn: Die Wirksamkeit der Therapie nach A. Tomatis bei Kindern mit    
 Kommunikationsstörungen76 
Ledare: Timothy M. Gilmor, Ph.D. Ontario, Canada 
År: 1999 
Antalet medverkande:  
225 barn mellan 6 till 14 år sammanfattade i fem studier, som skedde 
mellan år 1995 och 1999. 
Studiens innehåll:  Metastudie som består av fem enskilda studier; Herr Gilmor försökte  
anpassa/utjämna deltagarnas inhomogenitet (ålder, IQ, härkomst, längden av behandlingen, 
förekomsten av behandlingar) med “ Hunter Schmidt-metoden (1990) “der psychometrischen 
Metaanalyse“ för att direkt kunna jämföra resultaten använde han en skala verkningsgrad d, 
mellan -1 och 1. 
Resultat: Problemet vid Tomatisundersökningar är alltid de relativt små jämförelsegrupperna 
och de olika typerna av undersökningmaterial. P.g.a. dessa två faktorer blir resultatet av 
studien mest betraktat som “icke vetenskapligt“. Detta Problem jämnar Gilmor ut när han 
använder den ovan nämda metoden samt verkninggraden av studien. 

																																																							-	
75 Gerritsen (2009) 
76 Gilmor (1999) 
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Då får vi fram följande resultat: 

 
Bild: 03 
 
Verkningsgradsmetaanalys som sammanfattning av Tomatismetodens inflytande. 
s.12 
Av de 225 barn som deltog kunde alla ingå i den “lingvistiska” kategorin som har en 
verkningsgrad på 0,41. Den är därmed den högsta framför alla andra kategorier. 0,41 är att 
förstå som ett bra resultat ( se mittenspalten “durchschnitt“ som betyder “genomsnitt“) 
I jämförelse är den “auditiva“ gruppen med 0,04 det lägsta resultatet, vilket innebär enbart 
minimala förändringar i det auditiva området. 0,04 är att förstå som ett nästan oförändrat 
resultat. 
 
 
Studie nr 3 
 
Namn: Effekterna av Tomatismetoden på den rumsliga förställningsförmågan 77 
Diplomarbete: Ulrike Maria Koller 
År: 2010 
Antal deltagare: 60 (30 Tomatisgrupp, 30 Kontrollgrupp) 
Innehåll studie: Pröva om Tomatis har ett positivt inflytande på den rumsliga  

  föreställningförmågan 
Resultat:           Tomatismetoden har ett signifikant inflytande på den rumsliga   
                          föreställningsförmågan. 
Efter avslutad toamtisträning stiger undersökningsgruppens prestationsförmåga som för fram 
till en vidareutveckling av temat. Intressant i sammanhanget är verkningsgraden av en 
akustisk metod på den rumsliga föreställningsförmågan. 
För vidare studier se Tomatisassociations hemsida (http://www.tomatisassociation.org/). 
Vad som vidare talar för Tomatismetodens verkningsgrad är den höga acceptansen och den 
kooperation som Tomatiscentret bedriver med neutrala Fackinstitutionen 78 för Physiologie 
och Pathologie i Warschau, Polen,  Health Managing Institut i Barcelona, Spanien, 
Universitetet i Bogota, osv. 
Framförallt det goda samarbetet med institutet för fysiologi och pathologi i Warzawa, Polen  
har fört fram till en av världens största Tomatis studier (se även telefonsamtalet med 
Baczynska från den 28. augusti 2014 sida 12). Den höga acceptansen hos de som använder 

																																																							-	
77 Koller (2010) 
78 Tomatis Louxembourg - partner	
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Tomatismetoden talar för att användarna är nöjda och litar på metoden. Nedan en 
översiktskarta: 

 
Bild: 02 
Tomatismetodanvändare grad 1 och 2 samt konsulter 
 
 
 
Bilaga 2 – Enkätfrågor 
 
 
Telefonfrågor med tyska och svenska  musikterapeuter samt alternativa ljud- och 
musikterapeuter 
 
 
1. Vilken terapiform utövar du? 
 
2. Vilka ingår i din patientgrupp? 
 
3. Vilka metoder använder du? 
 
4. Har du tidigare hört talas om terapeutiskt arbete med hjälp av utifrån tillförda ljud och 
musik? 
 
5. Kan du tänka dig att använda dig av utifrån tillförda ljud och musik i ditt terapeutiska 
arbete? 
 
6. Skulle du vara beredd att använda utifrån tillförda ljud och musik i ditt arbete med 
patienter/ klienter om det finns vetenskapliga belägg för deras positiva påverkan på 
människa? 
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Bilaga 3 - Enkätfrågor 
 
 

 

 
 


