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FÖRORD

Många människor lägger mycket tid och resurser på musik. En hel 
del av oss spelar och sjunger själva. Än fler tar del av musik på kon-
serter och genom inspelningar. Viktiga frågor för forskningen är att 
bättre förstå detta stora engagemang, vad det beror på och vilka kon-
sekvenser det har för vår hjärna och hälsa. Dessutom kan musiken 
vara mycket användbar som modell, eller fönster genom vilket vi kan 
studera viktiga fenomen inom psykologin och hjärnforskningen i all-
mänhet, som inlärning och kreativitet. 

Den här boken ger en populärvetenskaplig sammanfattning av 
de viktigaste landvinningarna inom forskningsprogrammet ”Den 
musi  cerande människan: Kultur och arv i samspel”, som pågick 
mellan åren 2012 och 2019. Genom programanslaget från Riks-
bankens Jubileumsfond fick vi möjligheten att genomföra den för-
sta systematiska kartläggningen av hur musikaliskt engagemang, 
musikaliska förmågor och samband mellan musik och en lång rad 
andra  variabler påverkas av den biologiska kammarmusik som ständigt 
pågår inom var och en av oss: samspelet mellan genetik och miljö. 
Först och främst vill jag därför rikta ett varmt tack till Riksbankens 
Jubileumsfond för förtroendet. Interdisciplinära forskningsprojekt 
med ambitionen att bryta helt ny mark innebär stora möjligheter men 
också stora risker. De kräver därför långsiktig finansiering. Program-
stödet från Riksbankens Jubileumsfond var en förutsättning för att 
de senaste årens spännande och framgångsrika forskningsresa gick att 
genomföra. Jag vill också tacka alla de andra finansiärer som under 
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denna period gett viktiga bidrag till olika delprojekt som sprungit 
ur forskningsprogrammet: Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Petrus 
och Augusta Hedlunds Stiftelse, Hjärnfonden, Vetenskapsrådet samt 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Ett särskilt 
tack vill jag rikta till Sven Salén som redan 2010 gav oss möjligheten 
att ta de första stegen längs den forskningslinje som sedan ledde fram 
till ”Den musicerande män ni skan”, genom en generös och framsynt 
donation från Sven och Dagmar Saléns Stiftelse.

Det har varit och är en stor inspiration att samarbeta med alla 
de forskare som verkat inom programmet. Först och främst vill jag 
förstås tacka de tre andra forskargruppsledarna, Guy Madison,  Nancy 
Pedersen och Töres Theorell, som haft en avgörande betydelse för 
både formulering och genomförande av forskningsprogrammet. 
Bland yngre forskare vill jag särskilt hålla fram Örjan de Manzano 
och Miriam Mosing, som varit intensivt engagerade i programmet 
från när det sjösattes till i dag. Tack också till alla andra – studen ter, 
forskare och samarbetspartners – som på olika sätt gjort viktiga bi-
drag till olika delstudier inom programmet: Laura Babcock, Eva Boj-
ner Horwitz, Ana Butković, Mihály Csíkszentmihályi, Helene Eriks-
son, Lars Forsberg, Zach Hambrick, László Harmat, Linus Holm, 
Olympia Karampela, Karen Kuckelkorn, Anna-Karin Len narts son, 
Patrik Magnusson, Jeanne Nakamura, Ana Luísa Pinho, Karin Ver-
weij, Laura Wesseldijk och Brendan Zietsch. 

Vid sidan av forskningen är en viktig del av vår verksamhet att 
kom municera nya fynd till allmänheten. Vi har i detta program dri-
vit en omfattande internationell föreläsningsserie, där de flesta av de 
världsledande forskarna inom fältet föreläst. Vi har också till dags 
dato organiserat tre stora endagssymposier under rubriken ”Brain 
and Culture” i Karolinska Institutets Aula Medica. Jag vill tacka mina 
kolleger Gunnar Bjursell och Ingemar Ernberg för fantastiskt sam-
arbete i arrangemanget av dessa evenemang, Louise von Essen och 
under programmets sista år även John Sennett för hjälp med adminis-
tration och kommunikation, samt Karolinska Institutets Kulturråd 
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och Region Stockholm för ekonomiskt stöd. En viktig del av denna 
utåtriktade verksamhet är vår webbsida www.kulturellahjarnan.se, 
där man också kan hitta information om tidigare arrangemang och 
föreläsningar.

Denna bok är alltså en resumé av det vi har uppnått hittills, 
men också ett avstamp för nya projekt. Kapitlet ”Sammanfattning 
och fra måt blick” är en summerande reflektion över det vi lärt oss 
inom pro grammet och vilka nya frågor som förefaller viktiga att ta 
sig an i dagsläget. Ett sådant område är exempelvis att förstå varför 
och under vilka omständigheter musicerande kan vara gynnsamt för 
emotionella och sociala funktioner. Vi pekar också på nya projekt 
som redan ligger i startgroparna, där unga tvillingar och deras musi-
kaliska utveckling kommer att följas under längre tid. Många av de 
resultat som vi har fått fram är intressanta för gemene man, men vårt 
huvudsyfte har varit att under åren bidra till forskningens framkant 
inom musikforskningsfältet. Boken avslutas därför med en lista över 
de drygt 60 vetenskapliga arbeten som vi har publicerat inom pro-
grammet. 

Sist men inte minst: varmt tack till Lotta Fredholm, Örjan de 
Man zano, Guy Madison, Töres Theorell och Hugo Zeberg för många 
värdefulla kommentarer och bidrag till detta manuskript.

Sollentuna i november 2020
Fredrik Ullén



[10]

INLEDNING

FORSKNINGSPROGRAMMET

I centrum för ”Den musicerande människan” står människors aktiva 
engagemang i musik och den betydelse detta har för andra företeel-
ser, såsom musikalisk skicklighet, andra förmågor, välbefinnande och 
hälsa. Programmet har bestått av en mosaik av separata delprojekt. 
Dessa har under arbetets gång interagerat på ett fruktbart sätt med 
varandra och bildat en sammanhållen helhet. I ett av delprojekten har 
vi fokuserat på de faktorer i omgivningen och personliga egenska-
per som påverkar människors engagemang i musik. En annan viktig 
linje har varit att analysera samband mellan träning och färdighet. 
Ett huvudintresse för oss i det sammanhanget är expertis, alltså hur 
musikalisk träning relaterar till musikaliska färdigheter, men vi har 
också studerat den viktiga frågan om musikens eventuella spridnings-
effekter på andra, icke-musikaliska förmågor, som generell kognitiv 
förmåga. I ytterligare delprojekt har vi analyserat relationer mellan 
rytmisk precision och kognitiva förmågor, de faktorer som påverkar 
kreativ framgång inom musik, samt relationer mellan musikaliskt en-
gagemang och hälsa.

Vi har alltså tagit oss an en bred uppsättning musikrelaterade 
forskningsfrågor och därmed också haft en omfattande tidigare lit-
teratur att utgå från. Vårt främsta bidrag till den litteraturen är utan 
tvekan att vi för första gången på ett systematiskt sätt utforskat bety-
delsen av samspelet mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer för 
musikrelaterade beteenden och variabler. Sådana är till exempel hur 
mycket tid personer lägger på musik, musikaliska förmågor och intres-
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sen. Detta angreppssätt har genomsyrat alla delprojekt, och program-
met utgör på så sätt den första tvärvetenskapliga undersökningen av 
musicerande där traditionella metoder från kvantitativ psykologi 
och hjärnavbildning kombinerats med beteendegenetiska analyser. 

TVILLINGSTUDIER SOM ETT VERKTYG FÖR ATT ANALYSERA 

SAMSPELET MELLAN GENER OCH MILJÖ

Förutsättningen för detta arbete var den datainsamling från en stor 
kohort av vuxna tvillingar, födda mellan 1959 och 1985, som vi ge-
nomförde i samarbete med Svenska Tvillingregistret under program-
mets första år. Totalt deltog drygt 11 500 tvillingar i datainsamlingen 
som genomfördes över Internet. Av största vikt för oss var givetvis 
att samla in rikligt med data om tvillingarnas musikaliska bakgrund, 
utbildning, träning och färdigheter. När det gäller det senare valde vi 
att mäta olika aspekter av musikaliskt gehör och rytmisk stabilitet i 
motoriska uppgifter. Dessa färdigheter är centrala för musicerande, 
och hade också den fördelen att de är möjliga att mäta objektivt även 
i en storskalig datainsamling som denna, med hjälp av webbappli-
kationer. Förutom dessa musikrelaterade variabler samlade vi också 
in relativt omfattande data på mer generella psykologiska mått, som 
personlighet, motivation, intressen och kognitiv förmåga.

Eftersom olika typer av tvillingmodellering varit så grundläggan-
de i alla projekt inom programmet, vill jag inledningsvis säga något 
om de unika möjligheter dessa tekniker erbjuder. Vi samlade in data 
från både monozygotiska tvillingar (enäggstvillingar) och dizygotiska 
tvillingar (tvåäggstvillingar). En grundläggande metod för att analy-
sera sådana data är den klassiska tvillingmodellen (Figur 1), som bygger 
på en jämförelse mellan enäggs- och tvåäggstvillingar (Plomin, De-
Fries m.fl. 2013). 

Alla våra deltagande tvillingpar delade uppväxtmiljö. Enäggstvil-
lingar delar därutöver också samtliga gener medan tvåäggstvillingar, 
likt vanliga syskon, i genomsnitt delar 50 procent av sina gener. Om 
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enäggstvillingar är statistiskt mer lika varandra i något avseende än 
vad tvåäggstvillingar är, tyder detta alltså på en genetisk påverkan 
på det utfall vi studerar. Till exempel kan man med blotta ögat se att 
enäggstvillingar i allmänhet är mycket mer lika varandra än tvåäggs-
tvillingar, vilket reflekterar genernas betydelse för fysiska drag. 

Figur 1. Klassisk tvillingmodell. Exemplet visar en univariat modellering (ACE) av musikaliskt 

gehör. Genetiska bidrag (A) samt delade (C) och unika (E) miljöbidrag modelleras som latenta 

variabler. 

I dag analyserar man rutinmässigt tvillingdata med modeller ba-
serade på strukturekvationer. Detta ger inte bara möjlighet att göra 
statistiska uppskattningar av hur stor proportion av variansen i en 
egenskap som beror på genetisk variation respektive variation i de-
lade och unika miljöfaktorer.1 Strukturekvationer ger också ett flexi-
belt ramverk för multivariat modellering av samvariation (kovarians) 
mellan två eller flera variabler, och i vilken mån sådana samband drivs 

1.  Delad miljö (shared environment) och unik miljö (non-shared environment) 
refererar i detta sammanhang till de miljöinfluenser som tenderar att göra tvil-
lingarna inom ett par mer lika, respektive mer olika, varandra.
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av genetiska faktorer respektive miljöeffekter. Detta gör klassisk tvil-
lingmodellering till något mycket mer än bara en teknik för att kvan-
tifiera genetisk och miljörelaterad varians. 

Analyser av samband mellan variabler kan ge mycket viktiga led-
trådar om orsaksmekanismer. Vi kan ta sambandet mellan musikalisk 
träning och gehör som exempel, vilket vi studerade i en av de första 
studierna i programmet (Mosing, Madison m.fl. 2014). Många stu-
dier har visat, föga förvånande, att personer som tränar mer musik 
också tenderar att ha bättre gehör. Antag nu att multivariat tvilling-
modellering visar att korrelationen mellan dessa två variabler väsent-
ligen drivs av familjefaktorer – alltså gener eller delad miljö – som 
påverkar både träning och gehör. Ett sådant fynd gör det osannolikt 
att sambandet mellan de två variablerna beror på att träning påver-
kar gehör eller vice versa. Sådan information är naturligtvis i många 
sammanhang betydelsefull, till exempel om vi funderar på att göra en 
interventionsstudie där vi manipulerar någon faktor i miljön för att 
erhålla en förändring i ett utfall. 

Ett mer direkt sätt att studera kausala samband är att använda en 
co-twin control model (McGue, Osler m.fl. 2010). Denna enkla, men 
mycket användbara, modell har vi utnyttjat i flera studier inom pro-
grammet. Den grundläggande idén här är helt enkelt att betrakta en-
äggstvillingar som ett naturligt experiment: Om en relation mellan 
två uppmätta variabler X och Y är kausal, i endera riktningen, bör 
sambandet förbli signifikant inom sådana tvillingpar, trots att de två 
tvillingarna i samma par delar både genetik och uppväxtmiljö. För att 
fortsätta med vår studie av sambandet mellan musikalisk träning och 
gehör, som exempel: Om det är så att träning har en kausal påverkan 
på gehör, eller vice versa, förväntar vi oss att de tvillingindivider som 
tränat mer också har i genomsnitt bättre gehör än sina tvillingsyskon 
som tränat mindre.2 

Det finns också många vidareutvecklingar av den klassiska tvil-

2. Resultaten från denna studie blev i själva verket något helt annat än vi 
förväntat oss. Mer om detta i kapitel 2.
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lingmodellen. En sådan har vi använt inom senare studier i program-
met, nämligen en så kallad moderatormodell (Purcell 2002). Denna mer 
avancerade modell gör det möjligt att uppskatta hur de genetiska och 
icke-genetiska bidragen till variansen i en egenskap i sin tur varierar 
som en funktion av en annan variabel, moderatorn. Detta är spän-
nande eftersom det tillåter analyser av hur gener interagerar med spe-
cifika miljöfaktorer. Ett konkret exempel på en studie där vi använde 
sådan modellering ger jag i nästa kapitel (Wesseldijk, Mosing m.fl. 
2019). 

Den tidigare litteraturen på musikrelaterade variabler och deras 
samband med andra utfallsmått består, med något enstaka undan-
tag (se exempelvis Drayna, Manichaikul m.fl. 2001; Vinkhuyzen, van 
der Sluis m.fl. 2009), av studier på forskningspersonsgrupper som 
inte är gene tiskt informativa. En stor del av dessa studier är dessut-
om tvärsnitts studier, där data insamlats vid ett tillfälle, eller longi-
tudinella observationsstudier, där man inte använt randomiserade 
designer och slumpmässigt placerat deltagarna i olika grupper som 
ges olika behandling till exempel vad gäller musikalisk aktivitet eller 
träning. Att genomföra randomiserade interventionsstudier är natur-
ligtvis också ofta praktiskt svårt eller omöjligt när man är intresserad 
av långa perioder av intensiv träning, som i studier av expertis. Att 
vi i detta program för första gången kunnat använda en arsenal av 
tvillingmodelleringstekniker för att närmare analysera vad som ligger 
bakom samband mellan musikvariabler och andra variabler har där-
för inneburit ett viktigt steg framåt för fältet.

Ofta har resultaten varit överraskande för oss själva – något av 
det roligaste man kan vara med om som forskare3 – och säkert också 
för många av våra läsare. En stor tidigare litteratur belägger positiva 
statistiska samband mellan musikalisk aktivitet och andra utfall, allt-
ifrån musikaliska färdigheter och mer generella kognitiva förmågor 

3. Det bör i ärlighetens namn noteras att denna regel definitivt inte sak-
nar undantag!



Inledning

[15]

till anatomiska och funktionella skillnader i hjärnan och hälsorelate-
rade variabler. Knappast någon som läser denna litteratur kan undgå 
att notera att det finns en stark tendens att tolka de samband man ser 
som kausala effekter av musikalisk aktivitet. Att denna tolkningsbias 
finns i litteraturen har för övrigt nyligen belagts i en systematisk litte-
raturanalys (Schellenberg 2019). 

Verkligheten är dock mer komplicerad. Som jag beskriver när-
mare i kapitel 2, har vi till exempel funnit att till och med samband 
mellan musikalisk träning och specifika musikaliska färdigheter i hög 
grad kan vara drivna av genetiska faktorer. Sådana fynd är principi-
ellt mycket viktiga. Att lära sig spela ett instrument innebär förvis-
so att utsätta sig för en positiv miljöpåverkan som resulterar i att 
vi tillägnar oss helt nya färdigheter. Samtidigt påverkar vår genetik 
uppenbarligen i vilken mån vi ägnar oss åt ett sådant beteende: ge-
netik och miljö samvarierar. Generellt är sådana gen–miljökorrelationer 
genomgripande och viktiga för hur våra liv utvecklas. Vi måste vara 
uppmärksamma på att samband som ser ut att drivas av miljön i stor 
utsträckning kan vara påverkade av genetiska faktorer. Utan att an-
vända oss av genetiskt informativa forskningspersonsgrupper, som 
tvillingar, har vi ingen chans att nysta upp gen–miljökorrelationer 
och därmed separera genetisk påverkan från miljömässig. Viktigast av 
allt är kanske att tvillingmodellering på så sätt ger unika möjligheter 
att upptäcka reella miljöeffekter, som står sig även när vi kontrollerar 
för alla genetiska faktorer. Vi kommer att stöta på flera exempel på 
sådana effekter i de kommande kapitlen, där jag summerar de vikti-
gaste fynden i forskningsprogrammets olika delprojekt. 
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1. VARFÖR ENGAGERAR VI OSS I MUSIK?

MÄNNISKAN OCH MUSIKEN

Människan är ett musicerande djur. Musik i någon form verkar ha 
existerat i alla kulturer, från begynnelsen av mänsklighetens kända 
historia. När exakt det var som Homo musicus äntrade den förhisto-
riska scenen för första gången lär vi sannolikt aldrig få veta. Det är 
fortfarande kontroversiellt huruvida den mer än 40 000 år gamla ben-
flöjt, som hittades i nuvarande Slovenien, och som vissa forskare tror 
tillverkats av neandertalmänniskor, verkligen är ett musikinstrument 
(Turk, Turk m.fl. 2018). Det är dock otvetydigt belagt att våra tidiga 
förfäder skapat bildkonst. Grottmålningar i Spanien har daterats till 
65 000 år, och detta i ett område till vilket moderna människor an-
tas ha kommit först 20 000–25 000 år efter målningarnas tillkomst 
(Hoffmann, Standish m.fl. 2018). Än mer häpnadsväckande är kanske 
ett 500 000 år gammalt sicksackmönster i en snäcka, som vissa fors-
kare spekulerar kan ha ristats in av någon konstnärligt lagd individ av 
Homo erectus (Joordens, d’Errico m.fl. 2015). Det må vara sant eller ej; 
att människans konstnärliga skaparlust och kulturella engagemang 
har djupa rötter i vår förhistoria råder det inget tvivel om.

Men även om den stora bilden visar att musik är universellt 
mänsklig, ser vi också, när vi tittar närmare, en stor individuell varia-
tion i musikaliskt engagemang i våra moderna västerländska sam-
hällen (Swedish Art Council 2008; Eurostat 2011). Å ena sidan har vi 
alla de människor som, utan att de är professionella musiker, lägger 
mycket tid på att lyssna på musik och gå på konserter. Många lär sig 
också själva att spela ett instrument eller sjunga. Men i andra änden 
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av fördelningen finner vi människor som nästan helt saknar intresse 
för musik. En viktig uppgift för vårt forskningsprogram har varit att 
närmare studera denna individuella variation och vad den beror på. 
Sedan långt tillbaka finns naturligtvis en omfattande litteratur om 
hur musikaliskt engagemang påverkas av sociala och kulturella fakto-
rer. 

Det viktigaste bidraget, här som i andra delprojekt, har varit att 
vi för första gången också analyserat betydelsen av gen–miljösam-
spel för musikaliskt engagemang. Vi har i dessa studier intresserat oss 
för betydelsen av både yttre miljövariabler, som en musikaliskt sti-
mulerande barndomsmiljö, och individuella skillnader, exempelvis i 
person lighet. I de studier som genomfördes inom programmet låg fo-
kus på aktivt musikaliskt engagemang, där personen själv spelar eller 
sjunger. Under programmets sista år har vi också tittat på skillnader i 
hur mycket olika personer lyssnar på musik och hur detta samvarierar 
med andra variabler (Wesseldijk, Ullén m.fl. 2020).

MUSIKALISKT ENGAGEMANG – ETT 

SAMSPEL MELLAN GENER OCH MILJÖ

Sammantaget ger dessa studier tydligt besked om att musikaliskt 
engagemang beror på ett intrikat samspel mellan omgivningen och 
personliga egenskaper. Två personliga drag visade sig, i vårt mate-
rial, ha störst betydelse för hur mycket tid personer lägger på aktivt 
musicerande. Det ena var ett personlighetsdrag kallat öppenhet (på 
engelska openness to experience). Det andra var ett drag som vi har valt 
att kalla musikalisk flowbenägenhet. 

Att öppenhet, ett personlighetsdrag som hänger samman med 
konst närliga intressen (McCrae & Costa 1990), samvarierade med 
mu si kaliskt engagemang var helt enligt förväntan, givet tidigare stu-
dier (Corrigall, Schellenberg m.fl. 2013; Corrigall & Schellenberg 
2015). 

Begreppet flow inom psykologin infördes av den ungersk-ameri-
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kanske psykologen Mihály Csíkszentmihályi och syftar på ett tillstånd 
som kan uppträda vid aktiva sysselsättningar, och som karaktäriseras 
bland annat av en hög men avspänd koncentration, absorption i själva 
uppgiften, samt en positiv känsla. Flow är per definition ett subjektivt 
psykiskt tillstånd, och studier av flow måste baseras på rapporter om 
upplevelser. I flera studier inom programmet har vi emellertid också 
intresserat oss för individuella skillnader i hur ofta en person upple-
ver flow i livet, alltså flowbenägenhet. För att mäta flowbenägenhet 
har vi inom programmet, och i samarbete med Csík szent mihályi, ut-
vecklat ett nytt instrument, ”Swedish Flow Proneness Questionnai-
re”, SFPQ (Ullén, de Manzano m.fl. 2012). SFPQ mäter frekvensen 
av flowupplevelser inom tre delar av livet: arbete, fritid och hushålls-
arbete. I vissa studier har vi även använt en fjärde skala, som mäter 
flowbenägenhet specifikt under musikaliska aktiviteter. 

Sambandet mellan musikalisk flowbenägenhet och musiceran-
de är intressant eftersom det visar att flow sannolikt hänger sam-
man med en inre motivation att delta i musikaliska aktiviteter, som 
uppen barligen är viktig för ett långsiktigt engagemang. Dessutom 
visade tvillingmodellering att sambanden mellan flow, öppenhet och 
musikaliskt engagemang berodde på både miljö och genetik.

 Det förefaller alltså sannolikt att förändringar av relevanta miljö-
faktorer kan påverka både flowupplevelser under musik och inten-
siteten på musicerandet. Tvillingmodellering i sig ger bara besked 
om att miljön har en signifikant nettoeffekt, inte vilka de inblandade 
miljöfaktorerna är. 

Att närmare analysera dessa är därför en viktig uppgift för fortsatt 
forskning. Tidigare flowforskning har visat att flow gynnas exempel-
vis av att vi får tillfälle att ta oss an utmanande uppgifter som ligger 
i paritet med vår förmåga, att de aktiviteter vi sysslar med har klara 
mål och ger tydlig återkoppling, samt att vi kan undvika oönskade av-
brott (Csíkszentmihályi & Csíkszentmihályi 1988; Csík szentmihályi 
1997a,b).
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BETYDELSEN AV EN STIMULERANDE BARNDOMSMILJÖ

Även om musikalisk flowbenägenhet och öppenhet är viktiga person-
liga egenskaper bakom musikaliskt engagemang så har vi i andra stu-
dier sett att även en rad miljöfaktorer spelar in. I ett arbete studerade 
vi specifikt de faktorer som påverkar huruvida en person som börjat 
spela i barndomen fortsätter med detta in i vuxen ålder. Resultaten 
(Theorell, Lennartsson m.fl. 2015) visade att flera variabler var statis-
tiskt associerade med en ökad chans att personen fortsatte med musik 
som vuxen. Bland dessa fanns exempelvis att börja med musik tidigt, 
att själv välja sitt instrument, att studera i musikklass, att syssla med 
improvisation eller spel på gehör, och att växa upp i en musikaliskt 
stimulerande miljö. 

I en senare studie följde vi upp fynden från dessa arbeten med en 
sofistikerad metod för tvillingmodellering, så kallad moderatormo-
dellering, som jag kort nämnde i det förra kapitlet. Vi undersökte 
här hur kreativ framgång inom musik som vuxen påverkas av inter-
aktionseffekter mellan sociokulturella faktorer, specifikt hur musika-
liskt stimulerande barndomsmiljö personen hade haft, och genetiska 
faktorer. För att kvantifiera hur stimulerande barndomsmiljön var 
använde vi en sammanvägning4 av ett antal variabler: hur många 
musik inspelningar (skivor etcetera) det fanns i barndomshemmet, 
hur många inom familjen som spelade ett instrument, hur ofta perso-
nen gick på konserter, samt extra musikutbildning utöver grundsko-
lans klass undervisning i musik före 12 års ålder. 

Fynden ger en fascinerande bild av komplexiteten i samspelet 
mellan gener och miljö, som aldrig hade kunnat avslöjas genom ana-
lyser av enbart miljöfaktorer eller genetiska faktorer var för sig. Det 
visade sig (Figur 2A) att en stimulerande barndomsmiljö inte bara 
var associerad med högre genomsnittlig kreativ framgång, som man 
kunde förvänta sig, utan även med en större variation i kreativitet. 

4. Poäng på första komponenten i en principalkomponentsanalys.
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När barndomsmiljön var mer stimulerande såg vi alltså en större 
spridning i kreativitet. Denna ökning i total varians berodde på en 
ökning av alla varianskomponenter, genetiska såväl som miljörelate-
rade (Figur 2A). 

Med andra ord är en stimulerande uppväxtmiljö inte bara kopplad 
till att man i genomsnitt presterar mer som vuxen. En rimlig tolkning 
av fynden är att en stimulerande miljö dessutom är viktig för att en 
person skall kunna utveckla sin fulla genetiska potential.

ATT VÄLJA GENRE OCH INSTRUMENT –  

MUSIKALISK SPECIALISERING

Mitt sista exempel från denna forskningslinje blir en studie där vi 
tittade specifikt på musikalisk specialisering, alltså vilken genre en 

Figur 2. (A) Varians i kreativ framgång inom musik som funktion av hur musikaliskt stimuleran-

de barndomsmiljön var. Kurvorna visar den totala variansen (Total), samt separata estimat för 

genetisk varians (a), delad miljövarians (c) och unik miljövarians (e). Anpassad efter Wesseldijk, 

Mosing m.fl. (2019). (B) Oddskvoter för skillnaden i konkordans mellan enäggs- och tvåäggs-

tvillingar vad gäller instrumentval. För piano och sång var enäggstvillingar signifikant (p < 0,001) 

mer lika i sitt instrumentval än tvåäggstvillingar. För det något ovanligare instrumentet gitarr 

sågs en svag trend för signifikans (p = 0,15). Se vidare Mosing & Ullén (2018).
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person väljer att engagera sig i, och vilket instrument man väljer att 
spela. Musikinstrument som piano och gitarr och genrer som konst-
musik och jazz har förstås en försvinnande kort historia i ett evolutio-
närt perspektiv. Man kunde rimligen förvänta sig att dessa – i högsta 
grad kulturberoende – utfallsmått väsentligen också formas av just 
sociala och kulturella faktorer. Det finns också en omfattande socio-
logisk litteratur om kulturella preferenser (se till exempel Bourdieu 
1984). Men vi var ändå nyfikna på om inte genetiken också skulle ha 
en påverkan i sammanhanget. 

En enkel jämförelse av konkordans hos enäggs- och tvåäggstvil-
lingar gav ett tydligt resultat: för både instrumentval och genreval 
var enäggstvillingar signifikant mer lika varandra än tvåäggstvilling-
ar, trots att båda typerna av tvillingpar vuxit upp i samma familj (Fi-
gur 2B). Den större likheten mellan enäggstvillingar gällde oavsett 
instrument och genre, och oavsett om tvillingen själv eller någon 
annan, exempelvis en förälder, valt instrumentet. Resultaten är en 
fascinerande illustration av hur snart sagt all mänsklig variation, även 
i till synes helt kulturberoende utfall, beror på både genetik och miljö 
i samverkan. Utan tvekan är sociala och kulturella mekanismer myck-
et viktiga för en människas val av musikaliska genrer och instrument 
(Bourdieu 1984), men en fullständig förståelse av processerna bakom 
sådan specialisering kräver tydligen ett integrerat angreppssätt där vi 
också tar hänsyn till genetiska faktorer.
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2. MUSIKALISK ÖVNING OCH EXPERTIS

BEROR EXPERTIS BARA PÅ ÖVNING?

Något som haft hög prioritet för oss inom forskningsprogrammet 
är att få en bättre förståelse för hur expertis, alltså en hög nivå av 
kom petens inom ett visst, avgränsat fält (Hambrick, Campitelli m.fl. 
2017; Ericsson, Hoffman m.fl. 2018), beror på träning och andra fak-
torer. Att här analysera betydelsen av gen–miljösamspel var också ett 
av våra mest spännande projekt eftersom tidigare empirisk forskning 
på expertis av tradition haft ett mycket starkt fokus på beteendestu-
dier av träningseffekter, och i förhållandevis liten grad intresserat sig 
för betydelsen av andra faktorer än träning. Enligt en av de mest in-
flytelserika expertisteorierna under de senaste decennierna, deliberate 
practice theory, är expertis i själva verket väsentligen ett resultat av just 
denna enda faktor: långsiktig, målinriktad träning. 

Enligt den hypotesen kan andra egenskaper, som kognitiva för-
mågor och genetik, nog påverka prestationer hos nybörjare. Med 
tillräcklig träning kan en person dock tillägna sig helt nya strate-
gier för att lösa uppgifter. En konsekvens av detta antas då vara att 
de icke- träningsrelaterade faktorer som begränsade prestationerna 
på nybör jarstadiet upphör att ha betydelse (Ericsson, Krampe m.fl. 
1993; Erics son 2014).

Det är ingen tvekan om att dessa idéer representerar en ganska 
radikal form av vad som på engelska kallas environmentalism, allt-
så ett extremt fokus på miljöfaktorer som negligerar betydelsen av 
gen–miljö samspel. Den vetenskapliga basen för denna hållning är 
skäligen tunn. Det råder i dag bred konsensus om att individuell va-
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riation inom i princip alla mänskliga egenskaper beror på både ge-
netik och miljö. De sammantagna beläggen för detta är helt enkelt 
överväldi gande (Polderman, Benyamin m.fl. 2015; Plomin, DeFries 
m.fl. 2016). Samtidigt hade ingen före detta forskningsprogram testat 
empi riskt, i genetiskt informativa sampel, om det verkligen är så att 
just expertis är ett sällsamt undantag som inte påverkas av genetiska 
faktorer. Kunde det vara så? Vi var ivriga att undersöka detta med 
musik som modellbeteende.

TRÄNING, FÖRMÅGOR OCH HJÄRNAN –  

ETT MUSIKALISKT PERSPEKTIV

Det visade sig redan i de första analyserna att tvillingmodellering av 
musikalisk expertis gav resultat som gick stick i stäv med dogmerna 
från deliberate practice theory. I en första studie, som jag redan berört 
kortfattat, gjorde vi en närmare analys av korrelationen mellan mu-
sikalisk träning och gehör, alltså förmågan att diskriminera mellan 
musikaliska ljud. Vi mätte gehör med ett nytt test, som vi utvecklat 
inom ramen för forskningsprogrammet, ”Swedish Music Discrimina-
tion Test”, SMDT (Ullén, Mosing m.fl. 2014). 

SMDT mäter tre grundläggande aspekter av gehör. I ett deltest 
ligger fokus på förmågan att uppfatta små skillnader i tonhöjd hos 
enstaka toner. I varje deluppgift får personen lyssna till två toner. 
Dessa skiljer sig en aning i tonhöjd, och uppgiften är att avgöra vilken 
som är högst. Ett andra test mäter melodisk uppfattningsförmåga. 
Här spelas en melodi i två versioner. En av tonerna i melodin skiljer 
sig mellan de två varianterna, och deltagaren skall avgöra vilken. Det 
sista testet mäter på ett liknande sätt rytmisk uppfattningsförmåga. 
Deltagaren får höra två rytmiska figurer, och skall avgöra om de är 
identiska eller skiljer sig.

Det är väl känt sedan tidigare att sådan musikalisk urskiljnings-
förmåga är viktig för musikalisk expertis, och gehörstester genomförs 
också ofta vid inträdesprov till högre musikutbildningar (Ullén, Mo-
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sing m.fl. 2014). Att vi fann en positiv korrelation mellan musikalisk 
träning och gehör var därför precis vad vi förväntat oss utifrån tidiga-
re litteratur. Överraskningarna fick vi när vi tittade närmare på detta 
samband med tvillingmodellering. 

Till att börja med visade en klassisk tvillingmodell att antal trä-
ningstimmar i sig påverkades substantiellt av genetiska faktorer. Mer 
än 50 procent av variansen i träning berodde på genetisk variation. 
Det är med andra ord inte korrekt att se på träning som en ren miljö-
influens som är oberoende av vår genetik. Snarare har vi här ett exem-
pel på det fenomen som benämns aktiv gen–miljökorrelation (Plomin, 
DeFries m.fl. 2013): vår genuppsättning påverkar hur benägna vi är 
att söka upp miljöer och aktiviteter som gör att vi vidareutvecklar vår 
musikaliska förmåga. Än mer uppseendeväckande var att sambandet 
mellan träning och gehör väsentligen visade sig bero på överlappan-
de genetisk påverkan. En kompletterande analys med co-twin control- 
modellering visade, helt i linje med detta, att sambandet helt försvann 
inom par av enäggstvillingar. Vi fann alltså, till vår förvåning, inga 
belägg för att korrelationen mellan träning och gehör berodde på att 
träning förbättrade gehör. 

En annan studie på relationen mellan musikalisk träning och 
rytmisk precision i enkla motoriska uppgifter gav liknande resultat 
(Ullén, Mosing m.fl. 2015). Den motoriska uppgiften var här en ofta 
använd standarduppgift där personen skall trycka rytmiskt på en 
tangent, först i takt med en metronom, och sedan på egen hand, efter 
att metronomen förvunnit.5 Som utfall använder man ett mått på hur 
rytmiskt stabil personen är när han eller hon producerar rytmen på 
egen hand, utan metronom. Tidigare arbeten har visat att musiker 
är mer rytmiskt exakta i denna typ av uppgifter. Men även här fann 
vi alltså att sambandet väsentligen tycktes drivas av familjefaktorer, 
snarare än träningseffekter.

5.  För en närmare diskussion av denna uppgift (ISIP), och resultat från 
andra studier på rytmisk precision och kognitiv förmåga, se kapitel 5.
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Statistiska samband mellan musikalisk träning och grundläggan-
de musikaliska förmågor verkar alltså i hög grad påverkas av gene-
tisk konstitution. Lärdomen är tydlig. Det är viktigt att inte falla för 
frestelsen (Schellenberg 2019) att lättvindigt tolka råkorrelationer 
mellan träning och andra utfall som ett resultat av kausal påverkan 
från träningen.

Samtidigt är det en självklarhet att träning också har orsaksmässig 
påverkan på prestationer och på hjärnan. Övning ger utan tvekan 
färdighet. Allt beror på vilka utfall vi studerar. Ett exempel som illus-
trerar detta är en studie som vi gjorde inom programmet med stöd 
också från Hjärnfonden och Kjell och Märta Beijers stiftelse. Bak-
grunden till detta arbete är att många neurobiologiska studier visar 
att musikers hjärnor, jämfört med icke-musikers, är mer välutveckla-
de inom motoriska områden och hörselsystemet (Zatorre, Chen m.fl. 
2007; Ullén, de Manzano m.fl. 2019). I hjärnans grå substans kan 
man se att somliga områden har större volym. I den vita substansen, 
som innehåller nervförbindelser mellan hjärnregioner, kan man se att 
dessa är mer välorganiserade. 

Kruxet är att även denna litteratur också består nästan helt av 
tvär snittsstudier. Vi ville därför undersöka om vi kunde se belägg för 
kausala effekter av musikalisk träning på hjärnan med en co-twin con-
trol design. Bland vårt stora material på 11 500 tvillingar lyckades vi 
från olika delar av landet rekrytera 10 par av enäggstvillingar, som 
skilde sig extremt mycket inom paren vad gällde mängden av piano-
träning – det vill säga var mycket diskordanta – och dessutom var 
villiga att delta i ytterligare undersökningar, inklusive magnetresonans-
avbildning av hjärnan (de Manzano & Ullén 2018). Tvillingarna i 
dessa par skilde sig mer än 1 500 timmar i total pianoträning,6 och 

6.  Ett skäl till att vi i denna studie, liksom i flera andra experiment, foku-
serade på just pianoträning är att forskningspersonerna också spelade under 
expe rimentet. Ett enkelt keyboard är ett av få musikinstrument som det är 
möj ligt att använda i en MR-scanner!
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bara den ena av tvillingarna hade dessutom fortsatt spela i vuxen 
 ålder. Intressant nog kunde vi belägga att de mer musikaliskt aktiva 
tvillingarnas hörsel- och motor system var mer välutvecklade än hos 
deras mindre spelande tvillingsyskon. Vi fann större tjocklek hos 
hjärnbarken i flera av dessa områden (Figur 3) och också mer väl-
organiserade förbindelser i den vita substansen (de Manzano & Ullén 
2018). Allt detta alltså trots att tvillingarna delade både en gemensam 
uppväxtmiljö och genetik – ett starkt belägg för en kausal effekt av 
träning på hjärnan.

Även andra studier inom programmet visar tydligt att expertis 
beror på mycket annat än enveten träning. Exempelvis har vi sett 
signifikanta interaktionseffekter, på så sätt att effekterna av träning 
på musikalisk kompetens modereras av både undervisning och kog-
nitiv förmåga, vilket mättes med ett konventionellt intelligenstest 

Figur 3. Skillnader i hjärnbarkens tjocklek mellan spelande och icke-spelande enäggstvillingar, 

inom hörselområden och motoriska områden. (A) Studerade områden (regions of interest).  
(B) Genomsnittlig skillnad i hjärnbarkens tjocklek i de olika områdena, med standardfel. I de 

flesta hjärnområden fann vi att hjärnbarken var genomsnittligt tjockare hos de spelande tvilling-

arna än hos deras tvillingsyskon. För ytterligare detaljer, se de Manzano & Ullén (2018).
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(Mosing, Hambrick m.fl. 2019). Som mått på musikalisk kompetens 
använde vi här både våra gehörstester och mått på kreativ framgång 
i musik i verkliga livet. Interaktionen med kognitiv förmåga var po-
sitiv, vilket ger stöd till tidigare hypoteser om att högre kognitiv för-
måga kan göra övning mer effektiv (Ullén, Hambrick m.fl. 2016). In-
teraktionen med undervisning var däremot negativ, vilket även detta 
står i strid med hypoteser som följer av deliberate practice theory, där 
man i nyare arbeten betonat att samtidig coaching eller undervisning 
har en avgörande betydelse för att göra övning optimal (Ericsson och 
Pool 2016). 

Vad denna negativa interaktion beror på är ännu oklart, men en 
tänkbar förklaring kunde vara att personer som deltar i musikunder-
visning är generellt mer musikaliskt aktiva och erfarna och därför be-
finner sig på en hög musikalisk kompetensnivå, där effekten av varje 
övad timme blir lägre (Mosing, Hambrick m.fl. 2019). 

Jag har tidigare nämnt resultaten från en analys av hur en mu-
sikaliskt stimulerande barndomsmiljö påverkar relationerna mellan 
genetik, miljö och kreativ framgång inom musik (Wesseldijk, Mosing 
m.fl. 2019). I andra liknande analyser studerar vi för närvarande hur 
samspelet mellan genetiska och miljömässiga faktorer för musikalisk 
expertis påverkas av träning (Mosing, Verweij m.fl., manuskript). 
Preliminära resultat från dessa analyser tyder på att expertis påverkas 
av både genetiska och miljömässiga faktorer även efter omfattande 
träning, i kontrast till vad deliberate practice theory postulerar (Ericsson 
2014).

Sammanfattningsvis visar dessa studier tydligt att expertis är ett 
mer komplext fenomen än vad man tidigare många gånger räknat 
med. Långsiktig träning har givetvis en avgörande betydelse om vi 
skall bli riktigt skickliga inom ett fält, men expertis påverkas även av 
många andra faktorer. Man kan säga att både träning och genetisk 
predisposition är nödvändiga men inte tillräckliga villkor för exper-
tis på riktigt hög nivå. Inte minst är det viktigt att ta hänsyn till den 
stora betydelsen av gen–miljösamspel i modeller av expertis. 
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Stimulerade av denna utveckling har vi därför, med våra empi-
riska arbeten som grund, formulerat en ny generell modell för ex-
pertis (Ullén, Hambrick m.fl. 2016). Huvuddragen i denna modell 
summerar jag i kapitel 4. Men innan vi kommer till detta vill jag också 
diskutera några arbeten om relationen mellan musikalisk träning och 
andra förmågor, vilket är temat för nästa kapitel.
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3. MUSIK OCH ANDRA FÄRDIGHETER

GÖR MUSIKEN OSS TILL BÄTTRE PROBLEMLÖSARE?

Att musikalisk träning kan leda till att man når en högre expertis 
inom musik är ju inte så förvånande. Men blir man bättre på an-
nat också? Denna fråga väcker av naturliga skäl stort intresse hos 
både forskare och allmänhet, och fick stort medialt genomslag på 
1990-  talet, efter det första mycket uppmärksammade arbetet om det 
som kom att kallas Mozart-effekten, alltså en påstådd förhöjning av 
intel lektuell förmåga efter att studiedeltagarna lyssnat på Mozarts 
sonat för två pianon i D-dur, K 488 (Rauscher, Shaw m.fl. 1993). En 
relativt lång serie studier från olika laboratorier genomfördes i köl-
vattnet av denna första, häpnadsväckande rapport (Chabris 1999; 
Thompson, Schellenberg m.fl. 2001; Pietschnig, Voracek m.fl. 2010; 
Schellenberg & Weiss 2013). Sammantaget tyder dessa studier på att 
Mozart-effekten och besläktade fenomen – när de uppträder – inte 
beror på några specifika egenskaper hos Mozarts musik, utan snara-
re på att musik kan vara ett effektivt sätt att påverka vakenhetsgrad 
och känsloläge, vilket i sin tur har effekter på kognitiva prestationer. 
Liknande effekter har rapporterats om deltagarna till exempel lyssnar 
på en spännande historia innan de gör ett kognitivt test. Termen Mo-
zart-effekten är därför olämplig. För den som är specialintresserad av 
detta ämne, rekommenderas en djupgående diskussion av litteraturen 
i Schellenberg & Weiss (2013). 

Kortsiktiga effekter av att lyssna på musik är en sak. En annan, väl 
så intressant, fråga är om långsiktigt aktivt sysslande med musik kan 
ha positiva spridningseffekter på andra förmågor. Att det funnits en 
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optimism kring detta beror på att det finns en ganska omfattande lit-
teratur som visar att personer som musicerar aktivt tenderar att göra 
bra ifrån sig även i uppgifter som inte har med musik att göra. Detta 
mönster syns i alltifrån verbala, matematiska och spatiala uppgifter 
till tester av kognitiv förmåga, till exempel traditionella intelligens-
test (Schellenberg & Weiss 2013). 

Dessa fynd är naturligtvis positiva och förtjänar att hållas fram i 
utbildningssammanhang, inte minst när människor oroar sig över att 
extra tid på estetiska ämnen skulle hota prestationer i andra ämnen. 
Samtidigt måste man, som vi visat tidigare, vara försiktig med att dra 
för snabba slutsatser om vad som ligger bakom dessa sammanhang. 
Det hade naturligtvis varit glädjande om musikalisk träning uppvisar 
så kallade breda transfereffekter, alltså orsakseffekter på andra gene-
rella kognitiva förmågor. En uppenbar alternativ hypotes är dock 
att personer, till exempel skolelever, som musicerar aktivt stati stiskt 
sett har bättre generella grundförutsättningar, antingen vad gäller 
miljömässig stimulans eller personliga egenskaper, och att det är 
detta som driver sambanden mellan musicerande och kognitiva pres-
tationer.

Vi har studerat även denna fråga med samma metodik som i våra 
studier av musikalisk expertis (Mosing, Madison m.fl. 2016). I en-
lighet med tidigare publicerade studier fann vi mycket riktigt i vår 
kohort ett svagt positivt samband mellan musikalisk träning och 
kognitiv förmåga. Tvillingmodellering visade dock att detta samband 
drevs väsentligen av överlappande genetiska influenser, och vi fann 
således inga belägg för bred transfer från musikalisk träning till gene-
rell intelligens. I pågående studier analyserar vi även – hos de manliga 
deltagare i kohorten som genomfört försvarets mönstringstest – sam-
band mellan musikalisk träning i barn- och ungdomsår och verbal 
förmåga vid mönstring. Samband mellan musik och verbala förmågor 
är särskilt väldokumenterade i litteraturen, och intressanta med tanke 
på de likheter och överlapp i neural kontroll som finns mellan musik 
och språk (Patel 2003). Preliminära resultat från våra analyser tyder 
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dock på att även sambanden mellan tidigt musicerande och verbal 
förmåga vid mönstring i hög grad är genetiskt drivna.

KAN MUSICERANDE ÖKA  

SOCIAL OCH EMOTIONELL KOMPETENS?

En viktig aspekt av att musicera är att lära sig uppfatta en rik palett av 
känslor, uttryckta i musiken, och också att själv gestalta och kommu-
nicera känslor musikaliskt (Juslin 2019). Detta gäller inte minst när 
vi musicerar med andra. Att musicera tillsammans är dessutom för 
många människor en mycket givande form av socialt umgänge. En 
fråga som väckt intresse är därför om musik kan ha positiva effekter 
på sociala funktioner och emotionell kompetens. 

En viktig del av att må bra och kunna fungera socialt är att en 
person kan tolka sina egna och andras känslor. Nedsatt förmåga att 
göra det kallas alexitymi, något som kan kopplas till psykosomatisk 
problematik. En person med alexitymi som blir förorättad kan till 
exempel vara osäker på om det hon känner är sorg, ilska, ångest eller 
något annat, och kan därför inte agera på ett adekvat sätt, men krop-
pen reagerar och då kan personen bygga upp stress. I en studie under-
sökte vi samband mellan musikalisk aktivitet och alexitymi (Theorell, 
Mosing m.fl. 2014). Vi fann där att musikalisk aktivitet var kopplat 
till lägre nivåer av alexitymi. Intressant nog var dessa samband star-
kare för de deltagare som ägnat sig åt ensemblespel tillsammans med 
andra. Även om dessa samband, likt relationer med kognitiva förmå-
gor, i stor utsträckning drevs av genetiska faktorer är fynden lovande. 
I en uppföljande studie fann vi att även musikaliskt gehör korrelerar 
med lägre nivåer av alexitymi (Theorell, Madison m.fl. 2019), vilket 
ger ytterligare stöd till att engagemang i musik är kopplat till emotio-
nell kompetens. I detta sammanhang kan vi också notera att vi, som 
redan nämnts (se kapitel 1), fann relativt starka korrelationer mellan 
musikalisk aktivitet och benägenhet för flowupplevelser – som kän-
netecknas av välbefinnande och positiv affekt – under musicerande.
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Att musikalisk träning under barndomen kan sätta emotionella 
spår i vuxenåren illustrerades av en intervjustudie som gjordes med 
de enäggstvillingpar i vilka den ena spelat och den andra inte spelat 
piano under livet. Ett antal ämnen relaterade till musik och språk dis-
kuterades medan hjärtaktiviteten registrerades med hjälp av elektro-
kardiogram, EKG. Analyserna visade som väntat mycket stor likhet 
inom paren, men under samtal om varför den ena tvillingen börja-
de/fortsatte med pianospel och inte den andra, fann man en mycket 
kraftigare psykofysiologisk reaktion hos den icke-spelade tvillingen. 
En möjlig tolkning av detta är att ämnet var känsligt även när det 
diskuterades i vuxenåren (Theorell, Harmat m.fl. 2018).

Utan tvekan krävs det mer forskning för att förstå varför och 
under vilka omständigheter musicerande kan vara gynnsamt för 
emotionella och sociala funktioner. Detta ter sig som en intressant 
forskningslinje, som även av teoretiska skäl är mer lovande än försök 
att finna bred transfer till kognitiva förmågor. Vad gäller det senare 
är det nödvändigt att se studier på musik i ett större sammanhang. 
Enorma forskningsinsatser har gjorts för att försöka hitta sätt att höja 
kognitiva förmågor genom olika typer av träning, alltifrån schack och 
datorspel, till träningsprogram som skräddarsytts för att förbättra ar-
betsminne och andra exekutiva funktioner. De metaanalyser av denna 
litteratur som gjorts under senare år tyder dock på att sådan träning 
inte ger nämnvärda spridningseffekter till annat än uppgifter som lik-
nar dem som personerna redan tränat upp en förmåga att lösa (Sala 
& Gobet 2017, 2019). 

Tydligen måste expertis väsentligen förstås som en specialise-
ringsprocess, där hjärnan genom plastiska förändringar anpassar sig 
för att på ett optimalt sätt kunna hantera just de situationer vi expo-
neras för. I det perspektivet är det heller inte förvånande att träning 
inom ett område inte ger förbättrade prestationer inom andra områ-
den, eller på uppgifter som är helt annorlunda konstruerade än dem 
vi övat oss på. Detta gäller sannolikt musik i lika hög grad som andra 
specialområden.
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Att musicerande skulle kunna ha positiva effekter på känsloregle-
ring och prosocialt beteende är däremot en helt annan sak. Detta ter 
sig rimligt i ljuset av evolutionära teorier som föreslår att det adap-
tiva värdet av musik är just den ökade sammanhållningen inom en 
grupp (Wallin, Merker m.fl. 2000; Dunbar 2004). Under senare år 
har flera interventionsstudier också demonstrerat positiva effekter av 
aktivt musicerande på sociala förmågor hos skolbarn (se till exempel 
Schellenberg 2004; Schellenberg & Mankarious 2012; Schellenberg, 
Corrigall m.fl. 2015). Detta är naturligtvis mycket lovande ur ett ut-
bildningsperspektiv, inte minst i skolmiljöer som plågas av stora pro-
blem med konflikter mellan elever. 
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4. EN NY MODELL FÖR EXPERTIS

Sammantaget leder de resultat jag diskuterat i de föregående kapitlen 
till en djupgående förändring av vår syn på expertis. I synnerhet ver-
kar det tydligt att den tidigare dominerande expertismodellen, delibe-
rate practice theory, är felaktig och bygger på en alltför förenklad syn på 
expertis som en funktion enbart av långsiktig, målinriktad träning. Vi 
har, på basis av våra empiriska fynd inom musikalisk expertis, därför 
utvecklat en ny modell för expertis, kallad multifactorial gene–environ-
ment interaction model, MGIM (Figur 4), som publicerades i Psycho-
logical Bulletin 2016 (Ullén, Hambrick m.fl. 2016). Jag vill här kort 
summera de viktigaste huvuddragen i denna modell. 

Likt andra expertismodeller ser även MGIM träning som en hu-
vud faktor för tillägnandet av expertis. Träning förbättrar prestations-
förmåga genom plastiska förändringar i de neurala mekanismer som 
kontrollerar domänspecifika beteenden, såsom exempelvis föränd-
ringar i hörsel- och motorsystem hos musiker (Ullén, de Manzano 
m.fl. 2019). Detta handlar inte bara om att finslipa redan erövrade 
fär digheter så att de utförs alltmer effektivt. Viktigt är också att vi, 
med långsiktig träning, kan tillägna oss helt nya strategier för att lösa 
problem, som inte är tillgängliga för nybörjare (Ericsson & Lehmann 
1996; Guida, Gobet m.fl. 2013). En viktig aspekt av detta är exem-
pelvis mycket specifika förhöjningar av arbetsminnets kapacitet att 
hantera information inom det område vi tränar (Gobet 2005). Hjärn-
mekanismer för detta studerar vi för närvarande i pågående projekt. 

Träning kan även påverka vissa relevanta kroppsliga egenskaper 



4. En ny modell för expertis

[35]

som muskelstyrka. Andra fysiska egenskaper av betydelse för expertis, 
som exempelvis kroppslängd och kroppsbyggnad inom vissa idrotter 
(Epstein 2013) eller handstorlek för vissa grupper av musiker (Wag-
ner 1988), är dock i princip inte möjliga att förändra genom träning. 
Sådana fysiska egenskaper är alltså tydliga exempel på faktorer som 
har en träningsoberoende effekt på expertis. 

Vidare tar MGIM hänsyn till att expertis beror på en rad psyko-
logiska egenskaper, såsom kognitiva förmågor, personlighetsdrag, 
intressen och motivation. Även dessa kan, likt vissa fysiska egenska-
per, ha en direkt betydelse för expertis, oberoende av träning. De 
kan emellertid också påverka tillägnandet av expertis genom att de 

Expertis

Neurala 
mekanismer

Minnesfunktioner
Motoriska 
färdigheter

Fysiska 
egenskaper

Muskelstyrka,
kroppslängd, 
handstorlek

Träning

Kognitiva
förmågor

Allmän IQ
Specifika förmågor

Personlighet
Målmedvetenhet

Öppenhet
Impulsivitet

Intressen

Motivation

Gener MiljöGE-samspel

Figur 4. Schematisk summering av multifactorial gene–environment interaction model (MGIM). 

Träning kan modifiera både neurala mekanismer och fysiska egenskaper av betydelse för presta-

tioner inom en viss domän (expertis). Personliga egenskaper kan dock påverka neurala meka-

nismer för expertis oberoende av träning, liksom själva träningen. Slutligen beror alla dessa 

beteenden och egenskaper av ett samspel mellan gener och miljö. Under de olika rubrikerna ges 

konkreta exempel i kursiv text. För ytterligare detaljer, se brödtexten.
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modererar själva träningens inriktning, intensitet och kvalitet. Ett ex-
empel på dessa olika typer av påverkan från det musikaliska området 
är att arbetsminneskapacitet har en signifikant effekt på förmågan till 
a prima vista-spel hos pianister även när man statistiskt kontrollerar 
för träning (Meinz & Hambrick 2010). Ett annat exempel att musi-
kalisk expertis beror på en interaktion mellan kognitiv förmåga och 
träning, där högre kognitiv förmåga tycks öka effekterna av träning 
(se ovan, samt Mosing, Hambrick m.fl. 2019). Andra forskare har vi-
sat att impulsivitet är kopplat till mindre effektiva träningsbeteenden 
hos musiker (Miksza 2006). 

Sist men inte minst betonar MGIM vikten av att ta hänsyn till 
både genetiska och miljömässiga influenser, samt samspelet mellan 
dessa, i analysen av alla fenomen på den beteendemässiga, fenoty-
piska nivån. En typ av gen–miljösamspel är gen–miljöinteraktioner. 
Exempel på sådana har vi sett i de studier med moderatormodelle-
ring jag nämnt tidigare. En annan viktig form av gen–miljösamspel är 
olika typer av gen–miljökovariation. Slående exempel på detta i våra 
musikaliska data är att genetiska faktorer influerar såväl hur mycket 
en person övar som inom vilka genrer och på vilka instrument (Mo-
sing, Madison m.fl. 2014; Mosing & Ullén 2018).

Slutligen skall det betonas att MGIM, även om den huvudsak-
ligen är baserad på data från det musikaliska området, är tänkt som 
en generell modell för expertis. En viktig fråga för fortsatta studier 
blir att undersöka andra domäner av expertis och vilka skillnader och 
likheter som finns mellan dessa och musik (se kapitel 8).



[37]

5. RYTMISK PRECISION OCH  
KOGNITIV FÖRMÅGA

ISIP – EN ENKEL UPPGIFT FÖR ATT 
STUDERA MOTORISK RYTMISK 

FÖRMÅGA

Ett mer specifikt delprojekt inom programmet handlade om att när-
mare undersöka sambanden mellan rytmisk precision i motorik och 
andra faktorer, som kognitiv förmåga och musikalisk träning. Den 
uppgift vi använde oss av för att mäta rytmisk precision är med avsikt 
förenklad, för att ge ett så renodlat mått som möjligt på hur stabil 
en person är i just den tidsmässiga kontrollen av motorik. I prak-
tiken undersöker man hur exakt en person kan hålla en jämn puls. 
Uppgiften går under namnet isochronous serial interval production, ISIP 
(Madison 2001), och genomfördes i detta fall så att deltagaren först 
fick producera en jämn puls av knapptryckningar på en datortangent i 
takt med en metronom. Metronomljuden upphörde efter ett bestämt 
antal knapptryckningar, och personen fortsatte därefter under en viss 
tidsperiod att producera samma puls utan stöd av en metronom. 

Det mått på rytmisk precision vi använde oss av var personens va-
riabilitet under denna senare fas av rytmiska knapptryckningar, utan 
metronom. Eftersom ISIP är så reducerad kan den tyckas stå långt 
ifrån de naturliga situationer när vi rör oss rytmiskt, till exempel mu-
sicerande och dans. Men i många sammanhang är det en fördel att 
använda en uppgift som är så enkel att den kan utföras nästan helt 
automatiskt, samtidigt som den ger värdefull information om förmå-
gan till tidsmässig kontroll.
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RYTMISK PRECISION PÅVERKAS AV BÅDE TRÄNING 
OCH KOGNITIV FÖRMÅGA

ISIP är förstås musikaliskt relevant eftersom förmågan till rytmisk 
stabilitet och precision är viktig när vi musicerar. Detta visas också 
av studier som visar att musiker tenderar att prestera bättre än icke- 
musiker i ISIP (Keele, Pokorny m.fl. 1985). Även i våra arbeten kunde 
vi se att hur mycket man tränat på ett instrument var korrelerat med 
hur exakt man var i ISIP-uppgiften. Dessa analyser gjordes i vår ko-
hort av tvillingar, alltså med i sammanhanget historiskt stort sampel 
på mer än 5 000 personer (Ullén, Mosing m.fl. 2015). Detta skall ses 
i ljuset av att icke-musiker och otränade personer redan efter några 
timmars fokuserad träning på ISIP når en nivå av tidsprecision som 
är jämförbar med musiker med många års träning på sina instrument 
(Madison, Karampela m.fl. 2013). 

Ett annat spännande fenomen är att rytmisk precision i ISIP, 
liksom prestationer i flera andra beteenden som har att göra med 
tidsmässig snabbhet eller precision, som reaktionstid, korrelerar med 
kognitiv förmåga. Detta kan tyckas förvånande men är teoretiskt in-
tressant. En nyckelfråga i sammanhanget är dock vad som är orsaken 
till sambandet. En möjlighet vore att kognitiv förmåga rent allmänt 
gör oss bättre på att utföra uppgifter, till exempel genom påverkan på 
uppmärksamhet eller förmågan att välja bra strategier för att utföra 
ett beteende. Men sådana effekter borde kunna påverka de flesta bete-
enden, och är därmed triviala. Man kan kalla dessa top–down-effekter, 
eftersom de utgår från hur en högre kognitiv funktion, som uppmärk-
samhet, påverkar ett beteende. Det mer spännande alternativet skulle 
vara en bottom–up-effekt, det vill säga att någon underliggande bio-
logisk faktor påverkar både kognitiv förmåga och rytmisk stabilitet i 
motoriska uppgifter. Den enkla ISIP-uppgiften skulle i så fall kunna 
bli en nyckel med vars hjälp man kan analysera en delkomponent i 
kognitiv förmåga, som har med tidsmässig precision att göra.

Med detta som bakgrund började vi därför redan 2009 försöka 
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särskilja dessa effekter. I ett antal tidigare studier har vi kunnat beläg-
ga att en del av sambandet mellan ISIP och kognitiv förmåga faktiskt 
förefaller att vara oberoende av kognitiv top–down-kontroll. Fynd som 
stöder detta är bland annat att sambandet är starkare för rytmfrek-
venser i intervallet 1–2 Hz (Madison, Forsman m.fl. 2009), än för 
långsammare tempi som anses mer beroende av kognitiv kontroll 
(Lewis & Miall 2003), samt att styrkan på relationen med kognitiv 
förmåga inte varierade signifikant när top–down-kontroll påverkades 
genom att manipulera motivation (Ullén, Söderlund m.fl. 2012). Om 
sambandet framför allt berodde på top–down-kontroll skulle man ju 
ha förväntat sig att det påverkas av manipulationer som interfererar 
med just top–down-kontroll, men detta fann vi alltså inte. 

I andra uppföljande studier, som här bara skall nämnas mer kort-
fattat, har vi också använt oss av tvåhändiga varianter av ISIP för att 
titta närmare på betydelsen av kognitiv kontroll för både ISIP och 
motorisk koordination. En experimentell teknik vi använde i detta 
sammanhang var så kallade dual task-experiment, där personer ut-
förde olika varianter av ISIP samtidigt med en annan uppgift. Den 
andra uppgiften bestod i detta fall av att forskningspersonen också 
skulle utföra en sekvens av fingerrörelser. Denna sekvens kunde i sin 
tur vara enkel och repetitiv (låg kognitiv belastning) eller fritt slump-
mässigt genererad (hög kognitiv belastning). Ett huvudfynd här var 
att när den kognitiva belastningen i denna andra uppgift varierades, 
så försämrades tidsprecisionen under i ISIP, men bara i en viss si-
tuation, nämligen när två olika händer användes och den kognitiva 
belastningen var hög (Holm, Ullén m.fl. 2013). I en annan studie såg 
vi en påverkan för ISIP med kortare intervaller men inte för ISIP 
med längre intervaller (Holm, Karampela m.fl. 2017). En mer omfat-
tande diskussion av dessa resultat och deras betydelse utifrån teorier 
om tidsmässig kontroll och kognitiv förmåga skulle föra för långt i 
detta sammanhang, och vi måste därför hänvisa läsare som är intres-
serade av ytterligare detaljer till originalarbetena. Sammantaget kan 
man dock säga att dessa studier ger stöd för förklaringen att hjärn-
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egenskaper som påverkar tidsmässig precision i neural aktivitet också 
har betydelse för kognition (Madison, Forsman m.fl. 2009; Ullén, 
Söderlund m.fl. 2012).

RYTMISK PRECISION OCH KOGNITIV FÖRMÅGA – 
RESULTAT FRÅN TVILLINGMODELLERING

En viktig uppgift inom ramen för forskningsprogrammet var att ock-
så närmare undersöka miljömässiga och genetiska bidrag till samban-
den mellan ISIP och kognitiva förmågor. I en studie som tidigare 
nämnts fann vi att musikalisk träning och kognitiv förmåga båda 
påverkade stabilitet i ISIP och att dessa bidrag var oberoende av var-
andra (Ullén, Mosing m.fl. 2015). Vidare visade co-twin control-model-
lering att familjefaktorer spelar en viktig roll för sambandet (Ullén, 
Mosing m.fl. 2015). 

I en annan studie modellerade vi relationen mellan ISIP, rytmiskt 
gehör och kognitiv förmåga med klassisk tvillingmodellering. Här 
fann vi att brett överlappande genetiska faktorer är inblandade i sam-
variationen mellan alla dessa tre förmågor. Utöver dessa generalist- 
gener fann vi andra genetiska effekter som bara var gemensamma för 
ISIP och rytmiskt gehör. Detta är intressant eftersom det antyder att 
individuella skillnader i motorisk och sensorisk hantering av rytmer 
har en gemensam biologisk grund. Slutligen fann vi också specifika 
genetiska faktorer som bara påverkade den motorisk-rytmiska förmå-
gan, alltså ISIP (Mosing, Verweij m.fl. 2016). 

Att vissa genetiska faktorer påverkar både generell kognitiv för-
måga och temporal stabilitet är helt i linje med att generella neurala 
faktorer verkar påverka tidsprecisionen även för helt olika tidsmässi-
ga beteenden, till exempel om beteendet utförs med handen eller med 
ögonen (Karampela, Holm m.fl. 2015). En nyckelfråga för framtida 
studier är förstås vilka neurala egenskaper som dessa gener påverkar. 
Vilka egenskaper hos hjärnan är det som är inblandade både i generell 
kognitiv förmåga och i tidsmässig stabilitet i mer eller mindre auto-
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matiska motoriska uppgifter som ISIP? Här behövs mer forskning, 
men en tidig studie från vår grupp antyder att strukturen på förbin-
delser i den vita substansen i hjärnans pannlob kan vara en faktor som 
är inblandad i sammanhanget (Ullén, Forsman m.fl. 2008). 

En annan spännande fråga för fortsatta undersökningar är till sist 
i vilken mån de gener som har relativt specifika effekter på produk-
tion och perception av rytmer också är inblandade i kliniska tillstånd 
som kopplats till nedsatt rytmisk förmåga, såsom dyslexi (Overy, Ni-
colson m.fl. 2003) och ADHD (Puyjarinet, Begel m.fl. 2017).
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6. KREATIV FRAMGÅNG INOM MUSIK  
OCH ANDRA OMRÅDEN

VAD MENAR VI MED KREATIVITET?

Människans förmåga att skapa helt nya idéer, konstverk och uppfin-
ningar är något som av naturliga skäl fascinerar de flesta av oss. En 
stor mängd forskning både inom psykologi och inom neuroveten-
skaperna har också ägnats åt att studera de mekanismer som ligger 
bakom kreativ kognition och kreativ framgång i verkliga livet. Själva 
begreppet kreativitet är mycket brett och inte helt lätt att definie-
ra exakt. Den precisering man kanske oftast stöter på – att kreativa 
produkter är på en och samma gång nya och användbara – är också 
den för generell för att vara riktigt praktiskt användbar, även om den 
ringar in fenomenet och avskiljer det kreativa från upprepning av 
tidigare prestationer, eller nyproduktion av aldrig tidigare skådade 
meningslösheter. I praktiken är dock det viktigaste att man i veten-
skapliga studier har en klar operationell definition av de aspekter av 
kreativitet man studerar.

MUSIKALISK KREATIVITET

En viktig del av kreativitetsforskningen är att studera olika former av 
kreativ problemlösning och deras psykologiska och neurobiologiska 
mekanismer. Här har vi under många år använt musikalisk improvi-
sation som modellbeteende, och analyserat neurala mekanismer för 
improvisation med funktionell magnetresonanstomografi (se till ex-
empel de Manzano och Ullén 2012; Pinho, de Manzano m.fl. 2014; 
Pinho, Ullén m.fl. 2016). Inom ramen för forskningsprogrammet har 
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dock fokus legat på kreativitet i verkliga livet som utfallsmått. Detta 
har i litteraturen operationaliserats på olika sätt, till exempel som 
krea tivt yrkesval, excellens, utmärkelser eller antal patent. Vi har 
använt en svensk version av en standardenkät, ”Creative Achieve-
ment Questionnaire”, CAQ, som utvecklats vid Harvard University 
(Carson, Peterson m.fl. 2005), och som på en sjugradig skala mäter 
kreativitet inom fem konstnärliga (musik, dans, teater, bildkonst och 
skrivande) och två vetenskapliga (vetenskap, innovation) domäner. 
Skalan går från ingen aktivitet inom den aktuella domänen, via oli-
ka grader av engagemang som amatör, till ett professionellt engage-
mang. Den högsta nivån representerar att personen fått utmärkelser 
eller erkännande för sina kreativa prestationer, inom den aktuella 
domänen, på nationell eller internationell nivå.

Några huvudfynd från studier på musikalisk kreativitet, uppmätt 
med CAQ, har redan figurerat i tidigare kapitel. Ett exempel är det ar-
bete där vi fann att musikalisk kreativitet beror på interaktioner mel-
lan träning, kognitiv förmåga och undervisning (Mosing, Hambrick 
m.fl. 2019). Ett annat är den studie där vi med moderator modellering 
visade att en musikaliskt stimulerande barndomsmiljö har avgörande 
betydelse för kreativitet i vuxen ålder, genom att påverka både ge-
nomsnittlig nivå av kreativitet och den genetiska och miljö mässiga 
variationen i kreativitet (Wesseldijk, Mosing m.fl. 2019). 

FINNS DET EN KÄNSLIG PERIOD FÖR MUSIKALISK TRÄNING  

I BARNDOMEN?

I en annan, nyligen avslutad studie, har vi studerat betydelsen av så 
kallade känsliga perioder för musikalisk kreativitet. Begreppet känslig 
period syftar på en period under utvecklingen då nervsystemet är 
särskilt mottagligt för exponering för stimuli av en viss typ (Knudsen 
2004; Penhune 2011). Om det finns en känslig period för musik un-
der tidig barndom, vilket har föreslagits av flera forskare (Watanabe, 
Savion-Lemieux m.fl. 2006; Penhune 2011; Steele, Bailey m.fl. 2013), 
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skulle man förvänta sig att musikalisk träning under denna period har 
varaktiga positiva effekter på musikalisk förmåga. 

En grundläggande observation som stöder denna tanke är helt en-
kelt att framgångsrika musiker, precis som ledande experter i många 
andra områden, tenderar att börja träna tidigt (Ericsson, Krampe m.fl. 
1993). Man har också sett att en tidig startålder för träning är kopp-
lat till skillnader i hjärnans anatomi och funktion inom hörselsystem 
och motoriska områden som används vid musicerande, vilket skulle 
kunna betyda att den tidiga träningen gjort dessa områden mer väl-
anpassade för att bearbeta musik (Elbert, Pantev m.fl. 1995; Schlaug, 
Jäncke m.fl. 1995). En tredje observation är att musiker som börjat 
träna tidigt presterar bättre än musiker som börjat sent på rytmiska 
motoriska uppgifter, även när grupperna matchas för totalt antal år 
av musikalisk träning och undervisning (Watanabe, Savion-Lemieux 
m.fl. 2006). 

En fråga som vid det här laget självmant torde inställa sig för läsa-
ren är dock i vad mån dessa skillnader mellan tidigt och sent startan-
de musiker beror på familjefaktorer som inte har med träningen att 
göra. En annan viktig parameter att ta hänsyn till är att personer som 
börjar träna tidigt sannolikt också i genomsnitt tenderar att ackumu-
lera en högre total träningsdos än dem som börjar senare. 

För att titta närmare på detta analyserade vi sambandet mellan 
startår för träning och kreativitet (CAQ) såväl som gehör, inom vår 
tvillingkohort och ett annat sampel av drygt 300 professionella mu-
siker (Wesseldijk, Mosing m.fl., under tryckning). Vi fann mycket 
riktigt att en tidig start predicerade både högre kreativ framgång och 
bättre gehör i båda deltagargrupperna. Men när vi kontrollerade för 
totalt antal träningstimmar försvann sambandet mellan startår och 
kreativ framgång. Sambandet med gehör kvarstod, men med analyser 
i tvillingsamplet kunde vi konstatera att detta i hög grad påverkades 
av familjefaktorer, och inte förblev signifikant i en co-twin control- 
modell. 

Den viktigaste lärdomen av dessa fynd är att det är mycket vik-



6. Kreativ framgång inom musik och andra områden

[45]

tigt att ta hänsyn till total träningsdos och familjefaktorer i studier 
av känsliga perioder. Med de utfallsmått vi använde fann vi inget 
tydligt stöd för idén att det finns en känslig period för musik. Rela-
tionen mellan prestation och tidig startålder verkade snarare bero på 
familjefaktorer och skillnader i total träning. Det är dock viktigt att 
påpeka att detta inte nödvändigtvis är sista ordet i frågan om känsliga 
perioder för musikalisk expertis i allmänhet. Det är fullt möjligt att 
resultaten skulle kunna se annorlunda ut för andra mått på musi-
kalisk expertis, som till exempel musikalisk inlärningsförmåga eller 
skicklighet i att framföra musik.

KONSTNÄRLIG OCH VETENSKAPLIG KREATIVITET 

I OLIKA DOMÄNER

Som nämnts innehåller CAQ sju olika domäner, varav fem är konst-
närliga. I en studie kunde vi visa att förutom inom musik var även 
kreativ framgång inom litteratur statistiskt kopplad till låg poäng 
på alexitymiskalan, alltså god känslomässig förmåga (Lennartsson, 
Bojner Horwitz m.fl. 2017). För kvinnor gällde detta även teater, 
och för män bild. Dessa olika domäner av konstnärlig kreativitet 
hade också så kallade additiva effekter: de personer som hade lägst 
alexitymipoäng hade ofta höga CAQ-poänger i flera domäner. 

I några studier har vi även tittat mer generellt på vad som karak-
täriserar konstnärlig respektive vetenskaplig kreativitet. En aspekt av 
detta som vi intresserat oss för (de Manzano, Cervenka m.fl. 2010; 
Power, Steinberg m.fl. 2015) är det ofta diskuterade sambandet mel-
lan skapande och psykisk ohälsa, något som fascinerat tänkare och 
forskare åtminstone sedan Platons tid (Sandblom 2003). Vi har i dag 
överväldigande belägg för att föreställningen om ett sådant samband 
inte bara återspeglar att det finns välkända anekdotiska exempel på 
framstående genier som haft psykiska besvär. Storskaliga registerstu-
dier som genomförts i Sverige av Simon Kyaga, Paul Lichtenstein och 
deras kolleger påvisar tydligt att det finns statistiska kopplingar mel-
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lan kreativitet och psykisk ohälsa i befolkningen i allmänhet (Kya ga, 
Lichtenstein m.fl. 2011). Ett huvudfynd i denna studie var att perso-
ner med bipolär sjukdom, samt friska släktingar till personer med bi-
polär sjukdom eller schizofreni, var överrepresenterade inom kreativa 
yrken, vilket definierades som konstnärliga och vetenskapliga yrken. 

Vi bidrog i detta sammanhang med svenska data till en omfat-
tande isländsk studie som publicerats i Nature Neuroscience (Power, 
Steinberg m.fl. 2015). I analyserna fann man att genetisk risk för 
bi polär sjukdom och schizofreni var kopplad till konstnärlig kreati-
vitet. Sambandet mellan kreativitet och psykiska besvär beror alltså, 
åtminstone till viss del, på genetiska faktorer. För personer med en 
schizo frenidiagnos sågs även en viss överrepresentation specifikt av 
konstnärliga yrken.

Ett avslutande exempel på vårt arbete inom denna linje är en 
studie där vi undersökte övergripande likheter och skillnader mellan 
kreativitet i konstnärliga och vetenskapliga områden (de Manzano 
och Ullén 2018). Ett huvudfynd var att de starkaste prediktorerna för 
krea tivitet i båda fallen var dels personlighetsdraget öppenhet, dels 
kognitiv förmåga. I relativa termer var öppenhet viktigare för konst-
närlig kreativitet, medan kognitiv förmåga visade starkare samband 
med vetenskaplig kreativitet. En annan mycket intressant observa-
tion var att konstnärlig, men inte vetenskaplig, kreativitet påverkades 
signifikant av delad miljö, vilket återigen ger stöd för betydelsen av 
en stimulerande uppväxt för kreativ framgång inom artistiska om-
råden som musik (de Manzano & Ullén 2018; Wesseldijk, Mosing 
m.fl. 2019). En annan faktor som kan spela in i detta sammanhang är 
att det kan finnas en starkare kulturell tradition att uppmuntra barn 
och ungdomar att delta i kulturella aktiviteter och idrott än att odla 
vetenskapliga hobbies. 



[47]

7. MUSIK, FLOW OCH HÄLSA

BEFOLKNINGSSTUDIER PÅ KULTUR OCH HÄLSA

Ett sista delmål för programmet har varit att göra en närmare un-
dersökning av hur musikaliskt engagemang hänger samman med 
välbefinnande och hälsa. Under programtiden har vi publicerat flera 
omfattande översiktsartiklar (Theorell & Ullén 2015; Theorell 2016; 
Theorell & Ullén 2016a,b), som summerar den relativt omfattande 
litteratur, med både epidemiologiska studier och interventioner, som 
tyder på att aktivt engagemang i kulturella aktiviteter kan vara gynn-
samt för välbefinnande och hälsa.

Flera slående befolkningsstudier har gjorts i de nordiska länderna. 
Bygren och medarbetare (Bygren, Konlaan m.fl. 1996) studerade fler 
än 10 500 svenska män och kvinnor i åldern 25–74 år, och fann att 
det fanns en signifikant högre risk att dö för de individer som sällan 
deltog i kulturella aktiviteter som konserter, biobesök eller konstut-
ställningar. Sambandet kvarstod när man kontrollerat för variabler 
som socioekonomisk status och utbildning. En likartad finsk studie 
fann också lägre dödlighet hos individer med högt kulturellt engage-
mang, även när man kontrollerade för ett större antal andra hälso-
relaterade variabler (Väänänen, Murray m.fl. 2009). Ett tredje mycket 
omfattande arbete är gjort på mer än 50 000 norska deltagare. Här 
rapporterade forskarna signifikanta samband mellan kulturellt del-
tagande och en rad hälsorelaterade variabler, som självrapporterad 
hälsa, livskvalitet och lägre nivåer av ångest och depression (Cuypers, 
Krokstad m.fl. 2012).
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Dessa fynd är spännande och intressanta, både ur vetenskaplig 
och samhällelig synvinkel. Kulturella aktiviteter är motiverande, 
meningsfulla och givande i sig själva. Dessutom är de förhållandevis 
billiga jämfört med många medicinska behandlingar. Om kulturella 
aktiviteter, förutom sitt egenvärde, också har gynnsamma effekter på 
välbefinnande och hälsa kunde en stärkt satsning på interventioner 
med kulturella ingredienser medföra stora samhällsekonomiska vin-
ster. 

Samtidigt är det tydligt att det krävs mer högkvalitativ forskning 
inom området, för att få fram mer övertygande belägg för att olika 
former av kulturellt engagemang verkligen kan påverka hälsa, men 
också för att bättre belysa de underliggande mekanismerna, i de fall 
där det syns tydliga effekter. Även om ett flertal enskilda studier rap-
porterar sådana samband så visar systematiska litteraturöversikter 
att evidensläget i många fall är svagt eller måttligt (se till exempel 
(Geretsegger, Elefant m.fl. 2014; Aalbers, Fusar-Poli m.fl. 2017; Ge-
retsegger, Mossler m.fl. 2017). 

En förklaring till detta är metodologiska utmaningar. I befolk-
ningsstudier baserade på tvärsnittsdata eller longitudinella observa-
tionsstudier är det, som vi har sett, svårt att dra säkra slutsatser om 
orsaksförhållanden, inte minst på grund av den ständigt närvarande 
samvariationen mellan miljövariabler och genetiska faktorer. Det blir 
med andra ord svårt att utesluta att ett observerat samband mellan 
kulturellt engagemang och hälsa beror på omvänd kausalitet, alltså 
att god hälsa gör att man tenderar att engagera sig mer i kultur, el-
ler på att konstitutionella faktorer påverkar både hälsa och kulturellt 
engagemang. 

En annan komplikation är att man också måste räkna med möj-
ligheten av genetiska effekter i motsatt riktning: De samband mellan 
kreativitet och ökad risk för psykisk ohälsa som vi nyss diskuterade, 
skulle i en tvärsnittsdesign kunna dölja eventuell positiv påverkan av 
ett engagemang i konstnärliga kreativa verksamheter. En tydlig indi-
kation på att sådana mekanismer spelar in fick vi i en nyligen pub-
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licerad studie från vårt forskningsprogram. Vi sammanförde här våra 
tvillingdata på musikaliskt engagemang och självrapporterad psykisk 
hälsa (depressiva symptom och emotionell utmattning) med data 
från nationella patientregister, specifikt på diagnosticerad depression, 
ångestproblematik, schizofreni, bipolär sjukdom och stressrelaterad 
sjukdom (Wesseldijk, Mosing m.fl. 2019). Överlag visade resultaten 
på en svag trend för något ökad risk för psykiatrisk diagnos bland ak-
tivt musicerande, men denna trend var endast signifikant för ångest-
problematik, efter statistisk kontroll för utbildningsnivå. I en co-twin 
control-modell blev dock samtliga trender lägre och icke-signifikanta, 
vilket stöder att de, som förväntat, väsentligen drevs av familjefakto-
rer snarare än effekter av musicerande.

FLOW – EN LÄNK MELLAN KULTUR OCH HÄLSA?

Kanske är den mest lovande hypotesen i dagsläget att konstnärliga 
aktiviteter som musik kan vara gynnsamma för hälsa via sina po-
sitiva effekter på emotionella och sociala funktioner. Vi har redan 
nämnt att både musikalisk aktivitet och musikaliskt gehör visat sig 
kopplade till lägre nivåer av alexitymi, speciellt hos dem som deltog i 
ensemblespel (Theorell, Mosing m.fl. 2014; Theorell, Madison m.fl. 
2019). I ytterligare studier fann vi att även engagemang i andra kul-
turella domäner var associerat med lägre nivåer av alexitymi (Bojner 
Horwitz, Lennartsson m.fl. 2015; Lennartsson, Bojner Horwitz m.fl. 
2017). Dessa fynd är intressanta ur ett hälsoperspektiv eftersom flera 
tidigare studier visat samband mellan alexitymi och kliniska tillstånd 
som högt blodtryck (Grabe, Schwahn m.fl. 2010), depression (Picar-
di, Fagnani m.fl. 2010), och beroendeproblematik (de Haan, van der 
Palen m.fl. 2014).

Ett annat intressant spår i detta sammanhang är de samband vi ser 
mellan musikaliskt engagemang och flow. Som nämnts var benägen-
het för flowupplevelser under musicerande en av de absolut starkaste 
prediktorerna av hur mycket tid människor lägger på musikaliska ak-
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tiviteter. Här kan man notera att flowupplevelser karaktäriseras både 
av positivt stämningsläge och, under gruppaktiviteter som musice-
rande med andra, av en ökad känsla av social sammanhållning och 
gemenskap (van den Hout, Davis m.fl. 2016). 

Flera frågor kvarstår när det gäller hur flow under specifika akti-
viteter – som musik – relaterar till generell flowbenägenhet, men ett 
spännande fynd från våra arbeten är att högre generell flowbenägen-
het är associerat med bättre självrapporterad psykisk hälsa, uppmätt 
som lägre problem med depressiva symptom och emotionell utmatt-
ning (Mosing, Butkovic m.fl. 2018). Särskilt lovande i denna studie 
var de tydliga belägg vi fann för en kausal relation mellan flowbenä-
genhet och hälsa. I en klassisk multivariat tvillingmodell fann vi så-
ledes att sambandet drevs signifikant av både miljöfaktorer och gene-
tik. Med co-twin control-modellering kunde vi också demonstrera att 
relationen kvarstod inom par av enäggstvillingar. De tvillingar som 
upplevde mer flow rapporterade alltså i snitt bättre psykisk hälsa än 
sina tvillingsyskon, trots att de delar både genetik och uppväxtmiljö. 
Dessa fynd ger fog för optimism. Om vi kan förbättra miljöer så att de 
blir mer flowskapande – till exempel genom ökat utrymme för musik 
och andra kulturella aktiviteter – kanske vi som följd också kan få ett 
ökat psykologiskt välbefinnande.  
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SAMMANFATTNING OCH FRAMÅTBLICK

MUSIKEN SAMSPELAR MED BÅDE GENER OCH MILJÖ

”Den musicerande människan” representerar en interdisciplinär pion- 
 jär insats i så måtto att vi inom ramen för detta program för första 
gången kunnat analysera en rad frågor kring musikaliskt engagemang, 
dess orsaker och konsekvenser, med en kombination av traditionel-
la psykologiska och neurobiologiska tekniker och beteendegenetiska 
metoder. I alla delprojekt har vi fått rikligt med bevis för att samspel 
mellan gener och miljö har en avgörande betydelse för den variation 
vi ser i musikrelaterade variabler. Att studera variation i musikaliska 
och andra konstnärliga aktiviteter i genetiskt informativa sampel är 
därför av stor vikt för den fortsatta forskningen.

En grundläggande typ av gen–miljösamspel är interaktioner, allt-
så att effekterna av genetiska faktorer påverkas av miljövariabler och 
vice versa. En annan viktig form är olika typer av gen–miljökovaria-
tion, som innebär att gener samvarierar med miljöfaktorer. Det sena-
re innebär, som vi har sett, stora utmaningar inte minst när det gäller 
analyser av orsakssamband. När miljö och genetik vävs samman av 
korrelationer kan vi inte, utan vidare analyser, veta i vad mån ett 
samband vi observerar mellan en miljöfaktor och något annat drivs 
av påverkan från miljön eller av genetiska faktorer som samvarierar 
med miljövariabeln. 

Särskilt dramatiska exempel på detta har vi sett när vi tittat när-
mare på samband mellan musikalisk träning och andra variabler med 
hjälp av tvillingmodellering. I vissa fall drivs sådana samband mycket 
riktigt av orsakseffekter av träning. Men ett annat viktigt skäl till att 
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träning samvarierar med andra musikrelaterade variabler som musi-
kaliska färdigheter, personlighet, begåvningsfaktorer och intressen är 
pleiotropi, alltså överlappande genetiska effekter. Multivariata tvil-
linganalyser av samband mellan variabler har också visat sig mycket 
användbara i våra studier av kopplingar mellan musik och hälsa.

EN NY SYN PÅ EXPERTIS OCH FÄRDIGHETSINLÄRNING

Att med musik som verktyg bygga en bättre förståelse för hur vi lär 
oss nya färdigheter och tillägnar oss expertis inom ett område har 
varit ett av huvudsyftena med programmet. Det är förmodligen också 
inom expertisfältet som forskningen i programmet lämnat störst av-
tryck hittills. Den nya, empiriskt grundade modell för expertis vi har 
utvecklat (multi-factorial gene–environment interaction model, MGIM) 
innebär ett viktigt steg framåt jämfört med tidigare, helt träningscen-
trerade modeller. MGIM ger en integrerad förklaring till de senaste 
årens fynd och det är vår förhoppning att den också kan tjäna som 
inspiration till hypotesformulering och fortsatta studier av både mu-
sik och andra former av expertis.

Ytterligare frågor att undersöka inom musikdomänen är till ex-
empel hur de effekter på expertis vi ser av genetiska och träningsobe-
roende variabler, som personlighet och kognitiv förmåga, modereras 
av träning. Dessa frågor är teoretiskt betydelsefulla eftersom MGIM 
och tidigare modeller ger olika prediktioner. Inom ramen för MGIM 
förväntar vi oss att träningsoberoende variabler fortsätter att påverka 
expertis även efter höga doser av träning. I kontrast till detta postule-
rar deliberate practice theory att betydelsen av sådana variabler minskar 
mot noll vid långvarig träning (Ericsson 2014; Ullén, Hambrick m.fl. 
2016). 

Ett viktigt kommande projekt för oss blir också att följa upp 
de tvärsnittsstudier vi gjort inom programmet med en omfattande 
longi tudinell studie av inlärning av nya musikaliska färdigheter och 
de neurala mekanismerna för detta. Vi kommer att genomföra även 
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detta i ett genetiskt informativt tvillingsampel. Detta kommer att för 
första gången ge oss möjligheter att kartlägga genetiska och miljö-
mässiga effekter på inlärningskurvor såväl som samband mellan inlär-
ning och andra faktorer. Ett annat viktigt mål är att analysera neurala 
markörer för inlärning, alltså anatomiska och funktionella egenska-
per hos hjärnan som hänger samman med hur effektivt deltagarna 
förvärvar nya färdigheter. Vi kommer också att använda moderna 
machine learning-baserade tekniker för att titta närmare på hur hjär-
nan faktiskt lagrar in och representerar nya musikaliska färdigheter. 
Genom att dessa undersökningar genomförs på tvillingar kommer vi 
att ha unika möjligheter att analysera betydelsen av familjefaktorer 
för de samband vi ser, genom tvillingmodellering. Även i denna stu-
die använder vi alltså musiken som ett fönster genom vilket vi kan 
studera grundläggande processer för inlärning i allmänhet. 

Ett annat viktigt nästa steg är jämförande studier av vilka likheter 
och skillnader som finns mellan musik och andra expertisdomäner, 
som idrott eller andra konstnärliga områden. En rimlig gissning är 
att de mer generella principer vi sett i studiet av musik – exempelvis 
att interaktioner mellan träning och andra personliga egenskaper, 
gen–miljöinteraktioner och gen–miljökovarians har en central bety-
delse i sammanhanget – också gäller för ett flertal andra domäner. 
Samtidigt ger tidigare litteratur vid handen att vi också kan förvänta 
oss karaktäristiska statistiska skillnader i både psykiska och fysiska 
egenskaper mellan experter inom olika domäner (Ackerman 1996; 
Holland 1997; Epstein 2013).

ÄR FLOW EN NYCKELINGREDIENS I SAMBAND 

MELLAN KULTUR OCH HÄLSA?

Sist men inte minst blir det centralt för den fortsatta forskningen att 
fördjupa förståelsen för hur kulturellt engagemang hänger samman 
med emotionella och sociala funktioner och hälsa. De kausala sam-
band mellan flowbenägenhet och självrapporterad psykisk hälsa som 
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vi har dokumenterat i nyare studier tyder på att flow kan vara en cen-
tral faktor att studera i detta sammanhang. Ett annat lovande uppslag 
är de samband som observerats mellan kulturellt engagemang i grupp 
och social sammanhållning.

Vi har hittills studerat samband mellan flow och självrapporterad 
hälsa. Resultaten är lovande, men ett viktigt nästa steg är att gå vidare 
med registerstudier på diagnosticerad ohälsa och hur den hänger ihop 
med flowupplevelser. En annan mycket spännande uppgift för forsk-
ningen blir att undersöka om interventioner som gör en social miljö 
mer flowskapande, kanske med hjälp av konstnärliga inslag, också 
resulterar i förbättringar av psykisk hälsa och välbefinnande.
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