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Hvordan kan musikk og trim fremme folks helse?   

v/Forsker II/PhD Kari Bjerke Batt-Rawden,  

Østlandsforskning  

kbr@ostforsk.no 

Gammel visdom? 

Mennesker har i flere hundre år brukt, skapt og observert musikkens helende, reparerende 

og terapeutiske egenskaper. Musikk er sannsynligvis den mest brukte metoden for 

selvheling på grunn av vår livslange erfaring med musikk.  ‘Vi har selvlært’  - (skills) 

kunnskap og kompetanse på hvordan den påvirker oss og hvordan vi kan benytte musikk 

til ulike formål – og det gjøres! Mennesker bruker musikk på seg selv; for å få sove, for å 

stresse ned, for å bearbeide et traume eller en sorgsitasjon, få bedre humør, øke velvære, 

øke energinivået, redusere angst, depresjon eller for bevegelse.   

Musikk er personlig 

Musikk er personlig, altså musikk kan påvirke oss både i positiv og negativ retning. Ingen 

vil bli tvunget til å lytte til eller delta i en musikkform de misliker! Vi slår av radioen, går 

ut av butikker pga mislikende musikk eller hopper på CD spilleren eller IPoden for å finne 

musikk til vår ‘mood’. Musikk gir oss gåsehuderfaringer,  minner og assosiasjoner, og den 

fører oss henrykt avsted til en - svært ofte - annen dimensjon. Din favorittmusikk 

beskytter hjertet og får blodårene til å utvide seg så blodet flyter lettere. Den fine 

musikken du synes om utvider årene og slitsom musikk får blodårene til å trekke seg 

sammen. 

Musikk og fysisk aktivitet 

Vi vet at fysisk aktivitet forlenger livet og musikken forskjønner det.  Det er vitenskaplig 

støtte for at kombinasjonen musikk og mosjon gir mindre behov for piller , f.eks 

sovemedisin, smertestillende eller psykofarmaka. 

Musikk og fysisk aktivitet får kroppen til å frigi signalstoffene adrenalin og dopamin. Det 

førstnevnte sørger for å øke energitilførselen til musklene, mens dopamin gjør oss glade. 

Den delen av nervesystemet som styrer pusten og hjertefrekvensen blir påvirket av 

musikken, og begge hjernehalvdelene aktiveres.  Høyre side oppfatter blant annet 

harmoni og tonehøyde, mens venstre hjernehalvdel oppfatter utviklingen i melodien, noe 

som krever musikalsk hukommelse. Musikk og mosjon får oss til å glemme negative ting, 

gir emosjonelt og fysisk positive og oppmuntrende opplevelser, og skaper høydepunkter i 

hverdagen. Dette er viktige hverdagsritualer. Når det gjelder de kroppslige opplevelsene 

relatert til musikk føles det fysisk avspennende, den utløser spenninger i kroppen, forløser 

undertrykte følelser, reduserer stress og slitenhet, m.a.o. gir en god helseavkastning.  
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Nyere forskning indikerer at dersom du lytter til musikk mens du trener vil dette ha 

positiv innvirkning på ytelse og motivasjon. Dersom vi hører på ”riktig” musikk blir 

treningsøkten mer effektiv. Siden musikalsk preferanse er veldig personlig, bør man være 

forsiktig med å komme med forslag til andre personer om hvilken type/kategori musikk 

som ”driver en”. Når du skal legge inn treningsmusikk på din iPod bør du velge blant dine 

favoritter. Dersom du har som mål å oppleve en form for ”flow”, eller flyt-tilstand, sies det 

at det må være en perfekt sammenheng mellom musikkvalg og treningsform. Du har 

sikkert opplevd det: Når du hører en fengende låt, reagerer kroppen automatisk. Føttene 

vipper i takt, og munnvikene trekker seg oppover. Det er vitenskapelig bevist at god 

musikk har en helt spesiell evne til å få fart på oss. Og det kan du utnytte når du skal 

trene.  

Det er vanskelig å lytte til musikk uten å få en kroppslig fornemmelse av de underliggende 

kvalitetene i lyden. Dans er f.eks. en opplevelse av å leve gjennom rytmen i musikken, noe 

som igjen gir en opplevelse av mental fornyelse. Den som driver med dans og musikk vil 

kunne oppnå bedre hukommelse, økt kreativitet og økt mestringsfølelse.  Dans holder deg 

slankere. Ved å bruke dansing så vil du glemme at det er slitsomt, og kroppen jobber 

automatisk etter rytmene. Prøv å danse uten musikk!  

En sang eller låt som gjør deg glad og/eller får deg til å tenke på noe positivt, virker best, 

og hvis det er ”aktive” ord som ”løping” eller ”run” i teksten, virker det faktisk også 

motiverende.  Vi føler oss friske etter en fjelltur,  en dansekveld, en skogstur, en skitur, en 

sykkeltur eller en joggetur i vakkert landskap – det gir livsmening. 

Vi er skapt for å elske musikk  

Vi er omgitt av musikk på alle kanter, og hvis du hører en låt du tenner på, kan det i seg 

selv motivere deg under treningen. Men det er også andre kriterier som må oppfylles når 

du skal bruke musikk som treningsverktøy. Tempoet eller bpm (beats per minute, det vil 

si antall slag i minuttet) skal passe til hjerte-frekvensen eller pulsen din. Hvis du for 

eksempel trener med en puls på 130, vil en låt med en bpm på rundt 130 være riktig for 

deg. Det krever altså litt matematikk å sette sammen en god miks av låter til 

treningsbruk, men det er bryet verdt. Kroppen vil og skal bevege seg, den er designet til å 

like å bevege seg til musikk, og det er ingen tvil om at musikk i forbindelse med fysisk 

aktivitet gjør oss glade og motiverte. Rytmene øker reaksjonsevnen i både kroppen og 

hodet, og gjør deg mindre sliten, mer utholdende og ikke minst gladere. 

Du kan trene hardt uten å bli sliten  

Studier viser at aktiviteten vil føles omtrent ti prosent mindre anstrengende når du trener 

til musikk som passer til fotarbeidet, tempoet og ”hjertearbeidet”. Det betyr at du kan 

holde på i ti prosent lengre tid eller trene med ti prosent høyere intensitet uten at det føles 

hardere. Forskere kaller denne tilstanden dissosiasjon fordi musikken tar 

oppmerksomheten bort fra trettheten og gjør det mulig å trene videre over den grensen du 

ville følt hvis du ikke hørte på musikk. Britiske forskere har testet effekten av ulike 

musikkhastigheter på dissosiasjon, og ved 125 bpm (beats per minute) økte utholdenheten 
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til testpersonene med hele 15 prosent.  Forskere har testet hva slags musikk som virker 

mest motiverende under lange treningsturer, og det viser seg at middels tempo vinner over 

både rask musikk og en blanding av rask og langsom musikk.  

Lære en livsstil? 

For at musikk og trim skal kunne fremme folks helse, så må det muligens læres som en 

helseatferd, folkehelsearbeidet bør stimulere til denne form for egenomsorg. Det må 

innøves og adopteres som livsstils- ferdighet; d.v.s. det å bruke musikk aktivt som 

regulerende og motiverende til å bevege seg – akkurat som å spise frukt/grønt/ bruke 

sykkelhjelm, bilbelte, pusse tenner, etc…På den måten vil ‘Musikk-trim’ ritualene trolig 

skape en større selvbevissthet og økt selvfølelse  og derigjen fremme helse og livskvalitet. 

Trolig kan dette gi helsemessige gevinster på sykefravær, særlig når vi vet at ca 75 % av 

alle sykdommer og plager kan tilskrives vår livsstil. Den fysiske aktiviteten i befolkningen 

bør økes, og det er viktig med tiltak som treffer alle og enkelte grupper f.eks. Friskis & 

Svettis. 

Kombinasjonen av bruk av musikk og fysisk aktivitet kan redusere behovet for 

medikasjon! Det kan være et verktøy som er enkelt, billig og lite ressurskrevende å ta i 

bruk.  Veien til selvutvikling, selvstyrking og empowerment  - en form for selv-

medisinering med få eller ingen bivirkninger! 


