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I

Förord

Fyra år på utbildningen Upplevelseproduktion går mot sitt slut. Det har varit tre fantastiska år 
i Piteå och ett års studier i Uppsala som snart ska mynna ut i min efterlängtade examen. 
Uppsatsarbetet har gått lättare än förväntat tack vare stort engagemang från Caroline 
Stenbacka Nordström och kurskamraterna, vars respons har varit ovärderlig. Stort tack även 
till min handledare Sidsel Karlsen som har uppmuntrat mig, kommit med goda råd och hjälpt 
mig att hitta rätt väg i uppsatsdjungeln. 

Det har varit mycket givande att skriva denna uppsats och jag har kommit att bli mycket 
intresserad av musikens och ljudets potential i möten och vill gärna fortsätta att utveckla mina 
idéer till praktisk handling i mötesindustrin. Jag hoppas att denna uppsats även kan väcka 
intresse hos andra och resultera i nya tankar och fortsatt forskning inom området. 

Piteå, juni 2008

Rebecca Dahl
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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att utifrån ett upplevelseperspektiv undersöka hur musik och 
ljudlandskap kan användas som medel för lärande möten. Forskning visar att vi i västvärlden 
lever i den så kallade upplevelseekonomin idag, vilket innebär att vi strävar efter upplevelser 
och självförverkligande. Mötesindustrin är en relativt ny industri där upplevelser fått en allt 
viktigare roll. Nya former för möten börjar därför utvecklas och alltfler inser att möten kan 
vara ett effektivt verktyg för att kommunicera, engagera och påverka lärande och 
affärsresultat. Lärande möten och edutainment, en kombination av lärande och underhållning, 
börjar bli en trend. Utifrån mitt intresse av musik och mötesindustrin ansåg jag att det vore 
intressant att undersöka huruvida musik kan bidra till att skapa lärande möten. Den teoretiska 
referensramen innehåller tidigare forskning om lärande, lärande möten, upplevelseekonomi, 
musikpåverkan, ljud och ljudlandskap. För att besvara studiens syfte valde jag att utifrån ett
hermeneutiskt förhållningssätt genomföra en kvalitativ undersökning med induktiv 
forskningsansats. I studien har jag använt mig av kvalitativa intervjuer, litteraturstudier och
dokument. Fyra intervjuer har gjorts med experter inom mötes-, musik- och ljudbranschen. 
Resultatet av studien visar att idag är musik och ljud som medel för lärande möten
underanvänt och glöms ofta bort. Den allt större debatten om pedagogik i mötesindustrin har
ännu inte överförts till den verklighet där möten används och många möten idag är tråkiga 
och ineffektiva. Detta skulle kunna åtgärdas med hjälp av musik och ljuddesign. Musik och 
ljud har förmågan att främja kreativitet, motivera, underlätta inlärningsprocessen, inducera 
känslor och förmedla budskap och stämningar. För att skapa lärande möten med musik bör 
man först och främst anpassa musiken till målgruppen, situationen och syftet med mötet. 
Musik och ljud kan i vissa fall bli distraherande, därför kan det vara lämpligt att reducera 
störande ljud och buller samt använda musik och ljud på ett dynamiskt sätt. Jag kan därför se 
att det finns potential i att använda musik och ljuddesign som medel för lärande möten.
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Abstract

The purpose of this paper is to, from the perspective of the Creative Industry, investigate how 
music and soundscapes can be used as a tool for educating meetings. Research has shown that 
we, in the west part of the world, are living in the experience economy today, which means 
that we are searching for experiences and self-realization. The MICE-industry is a rather new 
industry in which experiences has taken an important role. New forms of meetings are
developing and many starts to realize that meetings can be an efficient tool to communicate
engage and affect learning and business results. Educating meetings and edutainment, a 
combination of education and entertainment, is starting to become a trend. On the basis of my 
interest in music and the MICE- industry I thought it would be interesting to investigate
whether music could contribute creating educating meetings. The theory frame of reference
includes recent research about education, educating meetings, experience economy, music 
affects and soundscapes. To answer the purpose I have chosen to make a qualitative research
on the basis of a hermeneutical and inductive approach. In the paper I have used qualitative 
interviews, literature and documents. I made four interviews with experts from the MICE-, 
music- and sound industry. The results of the paper are that music and sound is not a common 
tool for creating educating meetings today and it is often forgotten. The debate about 
pedagogy in meetings has yet not been transferred to the reality in which it is used and many 
meetings today are boring and inefficient. This could be measured by music and acoustic 
design. Music and sound has the ability to enhance creativity, motivate, facilitate learning 
process, induce feelings and provide messages and atmospheres. To create educating 
meetings with music the most important thing is to adjust the music to the target group, the 
situation and the purpose of the meeting. To avoid that the music and acoustic design disturbs
the meeting, it is necessary to reduce noise and use music and sound in a dynamic way. I can
therefore see that there is a potential for applying music and acoustic design to create 
educating meetings.  
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1 Inledning
I detta inledande kapitel presenterar jag bakgrunden till valet av ämnesområde och definierar 
sedan nyckelbegreppen upplevelseindustrin och mötesindustrin, för att ge dig som läsare en 
förförståelse för den fortsatta studien. Därefter följer problemdiskussionen som sedan mynnar 
ut i syftet. 
___________________________________________________________________________

1.1 Introduktion
Denna magisteruppsats skrivs inom ämnesområdet Upplevelseproduktion vid Institutionen för 
musik och medier på Luleå tekniska universitet. På utbildningen studerar vi
upplevelseproduktion, som kan definieras på följande sätt:

Upplevelseproduktion handlar om kunskap om upplevelser som fenomen, om människan och hennes 
behov av upplevelser, kunskap om vilka upplevelser gästen vill köpa, kunskap om hur man designar 
förutsättningarna till säljbara upplevelser och kompetens i att leda upplevelseprocesser hos olika 
gästgrupper (Luleå tekniska universitet, 2008).

Inom ramarna för utbildningsprogrammet Upplevelseproduktion har min inriktning varit 
musikupplevelser. Mitt intresse för musik har jag haft hela livet och jag har både musicerat 
mycket själv och studerat musik. På senare tid har jag även intresserat mig för hur man 
upplever och påverkas av musik ur ett psykologiskt och beteendemässigt perspektiv. 

1.1.1 Upplevelsesamhället och upplevelseindustrin
De senaste decennierna har konsumtion av olika former för kultur och upplevelser ständigt 
ökat, främst i västvärlden. Många företag lägger stor vikt vid att skapa helhetsupplevelser för 
kunden. Idag levererar man inte bara en bil eller mobiltelefon utan kunden efterfrågar och får 
en rad tilläggstjänster i samband med köpet (Algotson & Daal, 2007). Enligt Mossberg (2003) 
finns idag en allmän tendens att vi söker alltmer upplevelser som ger oss större värde och 
tillfredsställelse.”Upplevelser handlar mycket om att få njuta och ha roligt, vilket gör kunden 
engagerad, och om att emotionella värden är betydelsefulla vid köp och konsumtion” 
(ibid:11). För att kunden ska tycka det är roligt att köpa och konsumera måste företagen 
fokusera på annat än enbart kärnprodukten. Att skapa en god atmosfär i företagets omgivning 
kan vara fördelaktigt eftersom det kan leda till positiva reaktioner hos kunden. Detta kan 
uppnås genom att använda stimuli som påverkar kundens sinnen, exempelvis inspirerande 
musik, lagom ljudnivå, vacker design och behagligt ljus. Företagets personal och andra 
kunder kan även få oss att känna gemenskap, glädje och tillhörighet (ibid.).

Denna utveckling mot ett alltmer upplevelsefokuserat samhälle förklaras enligt Pine och 
Gilmore (1999) med att vårt samhälle har utvecklats ifrån jordbrukssamhället till 
industrisamhället vidare till servicesamhället och att vi nu befinner oss i upplevelsesamhället
och i upplevelseekonomin. Detta innebär att vi har gått från att producera råvaror till att 
förädla råvarorna till varor, producera servicetjänster och slutligen upplevelser. Enligt Pine 
och Gilmore (ibid.) skapar upplevelser ekonomiska mervärden till företag och de menar att 
varutillverkare bör fokusera på kundens upplevelse när man använder deras produkt och inte
bara på att produkten fungerar. 

Enligt Pine och Gilmore är upplevelser ”händelser som engagerar individer på ett personligt 
sätt” (ibid.:12). Upplevelser är minnesvärda och ju effektivare en upplevelse stimulerar 
sinnena desto mer minnesvärd blir upplevelsen.
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Ursprunget till vårt sökande efter upplevelser kan ha att göra med att människan i västvärlden 
har fått nya drivkrafter och hamnat högre upp på Maslows behovstrappa. Wahlström (2002) 
skriver att den amerikanska psykologen Abraham Maslow konstaterade i sin motivationsteori 
på 1950-talet att människans behov är ordnade i fem nivåer (i prioriteringsordning); 
kroppsliga behov, trygghetsbehov, gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, behov av 
uppskattning och behov av självförverkligande. Detta innebär att när människan känner sig 
trygg på en nivå strävar hon vidare till nästa. I jägar- och bondesamhällena stod de kroppsliga 
behoven i fokus, medan trygghetsbehovet var drivkraften i industrisamhället. I dagens 
västerländska upplevelsesamhälle ses den fysiska överlevnaden som en självklarhet och de 
flesta har hamnat högre upp på behovstrappan och strävar nu efter gemenskap, uppskattning 
och självförverkligande. 

År 1999 genomförde Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en 
förstudie om upplevelseindustrin. Denna visade att svensk upplevelseindustri är i ett expansivt 
skede och att den ekonomiska betydelsen blir allt större samt att det finns ett stort behov av 
utvecklingsinsatser. År 2000 beslutade således KK-stiftelsen att satsa 60 miljoner kronor på 
upplevelseindustrin under en femårsperiod (Algotson & Daal, 2007). De 15 delområden som 
tillsammans utgör KK-stiftelsens definition av upplevelseindustrin är:

arkitektur
datorspel 
design
film
foto 
konst 
litteratur 
marknadskommunikation 

media 
mode 
musik
måltid
scenkonst
turism
upplevelsebaserat lärande 

Figur 1: KK-stiftelsens definition av upplevelseindustri (Algotson & Daal, 2007)

KK-stiftelsen beskriver upplevelseindustrin som: 

Ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt förhållningssätt och som har till 
huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form (ibid.:16).

Upplevelser får en allt större plats i näringslivet och 2007 omsatte svensk upplevelseindustri 
485 miljarder kronor. KK-stiftelsen menar att upplevelseindustrin för närvarande är Sveriges 
största tillväxtområde (KK-stiftelsen, 2008). Valet av begreppet upplevelseindustri var ett 
resultat av att man ville stärka legitimiteten hos branscherna där den andra delen av ordet 
”industri” skulle visa att man var en del av näringslivet. I Sverige säger vi 
upplevelseindustrin, medan man i USA och England använder begreppet Creative Industries
och i Finland samt av EU-kommissionen används Cultural Industries eller Creative and 
Culture Sectors (Algotson & Daal, 2007).

1.1.2 Mötesindustrin – en växande industri
Mötesindustrin är också en ny industri som liksom upplevelseindustrin expanderar i 
omfattning i dagens samhälle. Eftersom människor vill uppleva saker i en allt större 
utsträckning behöver även formerna för affärsmöten utvecklas och förnyas. Mötesindustrin är 
i sitt vidaste begrepp det samlande namnet på ett helt spektrum av möten som kongresser, 
konferenser, mässor, symposier, seminarier, workshops, styrelsemöten, årsmöten, 
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bolagsstämmor, ledningsgruppsmöten, temadagar, events, kick-off’s, arbetsmöten, 
incentiveprogram, konferens- och incentiveresor, technical visits, utbildning med mera 
(Hellman, Bonde, Kellerman, & Bergström, 2001). Internationellt sett benämner man 
mötesindustrin som the MICE-industry som står för meetings, incentives, conventions och 
exhibitions. Mötesindustrin anses vara ett område inom rese- och turistindustrin där Sverige 
och de övriga nordiska länderna har möjlighet att expandera och erhålla ytterligare 
marknadsandelar på den globala marknaden (Hellman et al., 2001).

År 2007 blev ett nytt rekordår för den svenska mötesindustrin, vilket förklaras genom en god 
konjunktur samt en industri under stark utveckling. Hos medlemsorganisationen Svenska 
Möten ökade andelen genomförda möten under 2007 med 27,5 procent jämfört med 2006, 
och man räknar med en lika stor tillväxt under 2008 (Svenska Möten, 2008). Enligt Meetings 
Internationals trendrapport Trend 2007 (Meetings International, 2007) är internationella 
möten ett av de snabbast växande segmenten i industrin. 

En följd av den positiva trenden inom mötesindustrin är att mötesarrangörerna utvecklar sina 
tjänster för att klara konkurrensen. I D-uppsatsen Ett annorlunda möte skriver Acar, Helgius 
och Keyser (2007) att mötesbranschen idag använder en push-strategi, vilket innebär att nya 
produkter lanseras innan en efterfrågan har uppstått. I Acar et als (ibid.) empiriska 
undersökning framkommer det att aktörer såsom Meetings International, MPI (Meeting 
Professionals International) och specialiserade mötesintressenter, som mötesdesigners och 
mötescoacher, påverkar industrin genom att uppmana till nya och innovativa mötesformer. 
Kundernas och gästernas förmåga att berätta vilka tjänster de efterfrågar kan dock vara 
begränsad då de kan ha svårt att föreställa sig och beskriva möjliga mötesinnovationer. 
Därmed kan en mötesarrangör vinna på att vara den som först utvecklar en ny idé, trots att 
den ännu inte efterfrågas. Framtidens vinnare är den som vågar utmana kundernas invanda 
mötesmönster (ibid.).

Attraktionen i besöksmålet och platsen styr många gånger utvecklingen av möten. Ofta ägs 
platsen av staten, landsting och kommuner. För att kunna utveckla mötesindustrin krävs god 
kapacitet på bland annat möteslokaler, flygplatser och infrastruktur (Hellman et al., 2001).

1.2 Problemdiskussion
Denna uppsats tar sitt avstamp i mitt stora intresse av musikupplevelser. Jag tror att musik kan 
vara ett kraftfullt och spännande verktyg att arbeta med inom ramen för 
upplevelseproduktion. Min uppfattning av både upplevelse- och mötesindustrin är dock att 
musik används i för liten utsträckning och när musik väl används sker det ofta på ett 
ogenomtänkt, konventionellt och slumpmässigt sätt. Mötesindustrin anser jag vara en bransch 
som är relativt ny och outforskad i Sverige men som med mer kunskap och kreativa idéer har 
potential att bli ännu bättre och större. När det gäller mötesindustrin borde musik få betydligt 
större utrymme. Jag har därför sammanfört mina tre intresseområden upplevelseproduktion, 
musik och mötesindustrin och kommer i denna uppsats studera hur man skulle kunna använda 
musik på nya sätt inom mötesindustrin. Upplevelseproduktion handlar om att skapa
förutsättningar till upplevelser och min strävan är att kunna bidra till nya tankar och idéer 
kring hur man skulle kunna skapa mötesupplevelser med musik och ljud. 

1.2.1 Musik och ljud
Ett aktivt användande av musik och ljud inom mötesindustrin tror jag kan skapa positiva och 
konkurrensmässiga effekter om det nyttjas på rätt sätt. Musik påverkar oss på många plan, 
både kroppsligt och själsligt, vilket borde tas i beaktande vid utvecklandet av nya 
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mötesformer. Bojner och Horwitz (2005) menar att viss musik kan ge fysiska reaktioner i 
form av muskelspänningar och ökad hjärtklappning medan annan musik kan ha motsatt 
effekt, det vill säga lugnande och rogivande. Lugn musik visar sig även kunna höja kroppens 
hudtemperatur. Musikens underhållande och avslappnande kvaliteter användes redan i början 
av 1900-talet på västerländska sjukhus för att främja patienters tillfrisknande. Man hade då en 
vag känsla av att musiken kunde påverka metabola funktioner i kroppen och minska trötthet 
och stress. Idag används musikterapi på två sätt, antingen som en del av en terapi ”musik i 
terapi” eller så är musiken i sig det centrala det vill säga ”musik som terapi”. Studier har 
gjorts av den terapeutiska effekten av musik inom medicinsk och tandvårdande verksamhet, 
vilket visar på ett antal områden där musik med fördel kan användas. Exempelvis kan passivt 
musiklyssnande användas som avspänningsteknik eller vid fantasiskapande verksamhet 
(ibid.).

Musik kan användas i utvecklings- eller utbildande syfte för att strukturera inlärning och 
information och kan ge stimulering genom att öka åhörarnas intresse. Exempelvis är 
upplevelsen av en film med musik något annat än att se filmen utan musik. Musik har 
betydelse vid gruppaktiviteter, där musik kan strukturera människor och påverka interaktion 
(ibid.). DeNora (2000) går in djupare på ämnet och hävdar att musik har strukturerande
effekter. Hon menar att musik verkar på ett interaktivt plan och kan användas för att reglera 
samarbete och kollektiv estetisk inverkan. Musiken, menar hon, påverkar både individuellt 
och kollektivt utifrån parametrar som känslor, humör, energi, uppförande och medvetande. 
DeNora tar musikanvändande i offentlig miljö som exempel. Inom detaljhandeln används 
musiken dels för att förmedla butikens identitet och locka rätt kunder, dels för att strukturera 
och anpassa butiksmiljön. Musikens tempo kan anpassas under olika tidpunkter för att främja 
kundernas konsumtion, exempelvis långsam musik på morgonen och snabbare under dagen. 
Även i privatlivet används musik som ett verktyg för att skapa en viss atmosfär som i sin tur 
kan påverka interaktionen i situationen. Exempelvis kan en intim interaktion skapas genom 
avslappnande, långsam musik i form av naturljud eller romantiska ballader (ibid.). Vid 
rådgivande verksamhet kan musik även användas för att initiera och öka kontakt i relationer, 
till exempel förhållandet mellan terapeut och klient (Bojner & Horwitz, 2005).

Lilliestam (2006) menar att musik är ljud, därför har musik även en relation till andra ljud i 
samhället och kulturen. Den kanadensiska tonsättaren och musikforskaren Murray Schafer har 
myntat begreppet ”the soundscape”, vilket kan översättas till ”ljudlandskapet” och som
innefattar alla de ljud som finns i människans omvärld. Ljud är laddade med symboliska och 
associativa betydelser och påverkar den mänskliga organismen både fysiskt och psykiskt. Till 
stor del är denna påverkan omedveten. Enligt Lilliestam (2006) bär ljud som barnskratt, 
fågelkvitter eller porlande vatten på starkt positiva associationer i vår kultur, medan olika 
slags buller ofta upplevs som plågsamt. 

De naturliga ljudlandskapen vi har omkring oss kan vara svåra att styra och applicera på 
affärsmöten. Däremot anser jag att designat ljud, det vill säga i förhand valda och inspelade 
ljudsekvenser, med fördel kan användas i möten. 

1.2.2 Möten idag och imorgon
Ahrnell och Wildhuss (1999) menar att människor inte längre bara vill bli informerade utan 
vill lära sig något och utvecklas. Idag lever vi i ett överflöd av information och strävar efter 
verkligt lärande och personlig utveckling. Synen på utbildning som en engångsinsats börjar 
försvinna och ersättas med det livslånga lärandet där arbetslivet får ett större ansvar. Företag 
och organisationer får ett större ansvar för sina medarbetares lärande och personliga 
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utveckling. Idealet är så kallade lärande organisationer där lärandet står i fokus för möten och 
där man ständigt söker efter metoder för att hitta tillbaka till människans egen lust att lära.

Mötesstrategen Wildhuss (2004) menar att mötet är det bästa verktyget för att kommunicera, 
engagera och påverka reaktioner, lärande, beteende och affärsresultat. Han menar att risken är 
stor att många möten idag mer handlar om lokal, mat, talare, underhållning och transporter än 
om hur man ska stärka företagets affärsstrategier. Möten måste ge resultat. Fler och fler 
företag arbetar idag även långsiktigt med sina möten genom att skapa en mötesplan för interna 
och externa möten. Upplevelser knyts nu ihop med lärande och information. Program som är 
späckade med envägskommunikation är på väg ut. Nu vill deltagare uppleva något, de vill ha 
det roligare, trevligare och mer stimulerande för alla sinnen. Termen ”lärande möten” börjar 
bli verklig, det vill säga gärna information, men förpackat som lärande och underhållning.

1.3 Problemformulering
Vi i västvärlden lever i ett upplevelsesamhälle idag och vi vill uppleva alltmer. Vi vill bli 
engagerade, stimulerade och förväntar oss mervärden till produkter och tjänster. 
Envägskommunikation tillhör historien medan dialog, utveckling och inspirerande utbildning 
hör till framtiden. Mötesindustrin är inne i ett expansivt skede där jag menar att utveckling av 
nya mötesformer eftersträvas. Mötet är ett bra verktyg för att kommunicera, engagera och 
påverka reaktioner, lärande, beteende och affärsresultat. Möten innebär stora investeringar för 
företag och då är det viktigt att mötena är effektiva, det vill säga att målen nås och 
mötesdeltagarna och företagsledarna lär sig något som främjar företaget. 

Musik och ljud ger upphov till känslor, associationer, minnen och fysiologiska reaktioner. 
Alla dessa reaktioner och känslor kan tas tillvara i möten. Jag ser i och med detta möjligheter i 
att applicera musik och ljud i mötesindustrin och är intresserad av att utforska nya sätt att 
använda musik. Musik och designat ljud kan lugna, motivera, strukturera och vara ett sätt att 
skapa kreativa och lärande möten. Musik som strategi inom mötesindustrin tror jag kan leda 
till mer upplevelsebaserade möten, som stimulerar fler sinnen och som är inspirerande och 
lärorika. Utifrån detta anser jag att musik kan användas som ett strategiskt medel för att bidra 
till lärande möten. 

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att utifrån ett upplevelseperspektiv undersöka hur musik och 
ljudlandskap kan användas som medel för lärande möten. 

Utifrån detta syfte har jag formulerat tre forskningsfrågor:

 Hur anser experter inom mötes-, musik- och ljudbranschen att musik och ljudlandskap kan 
bidra till lärande möten?

 Hur används musik och ljudlandskap som strategiska verktyg för att skapa lärande möten?
 Hur kan man praktiskt skapa lärande möten med musik?
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1.5 Avgränsningar
Jag kommer enbart att rikta in mig på den svenska marknaden och väljer att göra 
undersökningen från ett producentperspektiv, det vill säga utifrån experter inom 
mötesindustrin, musik- och ljudbranschen. Med möten avser jag affärsmöten i vid 
bemärkelse, som kan sammanfattas med den internationella definitionen av mötesindustrin, 
MICE-industrin (meetings, incentives, conventions och exhibitions), som på svenska skulle 
kunna översättas som företagsmöten, incentive, kongresser och utställningar. Omfattningen av 
det teoretiska och empiriska materialet är anpassad efter uppsatsens tids- och omfångsmässiga 
förutsättningar. 
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2 Teoretisk referensram
I detta kapitel kommer jag att gå in på djupet i teorier och tidigare forskning som är 
relevanta för att besvara och belysa uppsatsens syfte och resultat. Här tar jag bland annat 
upp vad lärande innebär, vad som får en att vilja lära, hur musik och ljud kan påverka oss 
och vad lärande möten innebär.
_______________________________________________________________________

2.1 Lärande
För att förstå innebörden av lärande möten följer här en diskussion kring lärande och faktorer 
som påverkar lärandet. Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1999) menar att inlärning i 
första hand är en aktivitet hos oss själva som leder till att våra uppfattningar av företeelser och 
händelser i vår omvärld förändras. Kunskap blir då synonymt med en uppfattning om 
någonting i vår verklighet.

Enligt Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (1996) är inlärning en process som försiggår 
inom individen, (psykologisk process), men som alltid sker i ett socialt sammanhang (social 
process). En lärprocess är således ett komplicerat samspel mellan intellektuella, 
känslomässiga och färdighetsmässiga processer inom individen, men även ett samspel mellan 
individen och den sociala omgivningen. Som människor är vi beroende av vår förmåga att 
med hjälp av våra sinnen ta upp information. Hur mycket information vi kan ta emot och hur 
innehållsrik den är beror på hur våra sinnen fungerar, hur koncentrerade vi är och vilka 
personliga förväntningar vi har (ibid.). Vi tar emot en ständig ström av syn-, hörsel- och 
känselintryck genom våra sinnen men det är bara en liten del av dem som vi uppmärksammar 
och som vi är medvetna om. Alla sinnesintryck finns där oavsett om vi uppmärksammar dem 
eller inte, men det är omöjligt för oss att uppmärksamma alla. Därför måste vi göra ett urval 
och välja ut vissa saker, vilket oftast sker vanemässigt, spontant och oreflekterat. Denna 
selektiva uppmärksamhet gäller inte bara våra sinnesintryck utan även vår förmåga att utföra 
uppgifter, det är till exempel svårt att koncentrera sig på flera saker samtidigt. Även här 
behöver vi prioritera på grund av den begränsade kapaciteten i vårt medvetande (Lundh, 
Montgomery & Waern, 1992).

2.1.1 Minnet
Det är svårt att tala om lärande utan att nämna minnets funktion, det vill säga att kunna 
minnas den information man tagit till sig. Lundh et al. (ibid.) menar att minnesprocessen 
oftast brukar delas in i tre olika faser; inlärnings- eller inkodningsfasen, retentions- eller 
lagringsfasen och aktiverings- eller framplockningsfasen. I inlärningsfasen tas informationen 
in, bearbetas på olika sätt och kodas i minnet. Lagringsfasen är den tid informationen finns 
passivt lagrad i minnet och aktiveringsfasen är den fas då den sparade informationen plockas 
fram igen i form av återerinring, igenkänning eller någon annan användning av informationen. 
Brister i någon av dessa faser kan leda till en oförmåga att minnas. Den enklaste och mest 
vanliga förklaringen till glömska är bristande inlärning. Om en händelse aldrig blir 
uppmärksammad och inkodad i minnet kommer vi inte att komma ihåg den. En annan 
anledning till glömska är att minnen som blivit inkodade kan blekas, så att de blir svagare och 
fattigare på detaljer ju längre tid som de ligger passiva. Ytterligare en anledning till glömska 
är interferens, det vill säga att vi glömmer information eller får svårt att plocka fram den på 
grund av att annan information stör inkodnings-, lagrings-, eller framplockningsprocesserna. 
Ju större likhet det är mellan olika information, desto större blir interferensen (ibid.). 
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Dessa aspekter är viktiga att ta hänsyn till i möten. Om exempelvis inlärningen under mötet är 
dålig lagras inte informationen i minnet och man har således inte någon nytta av den. Även 
störningsmoment som buller eller andra missljud bör även beaktas då det kan störa de olika 
minnesprocesserna. Om all information dessutom liknar varandra, stör det också lagringen i 
minnet. Därför kan det vara lämpligt att variera presentationen eller utformandet av 
informationen. 

2.1.2 Motivation och engagemang
Människans vilja att lära hör i grunden ihop med vår vilja att bemästra och tillhöra. Viljan att 
bemästra beskriver människans vilja att skapa ordning i vardagen och att organisera händelser 
och information till något överblickbart och hanterbart. På detta sätt skapas en kontroll över 
det som sker som gör att vi kan förstå och agera utifrån detta. En annan drivkraft för att lära är 
människans behov av att tillhöra en grupp eller social enhet (Hård af Segerstad et al., 1996).

För att underlätta lärprocesser finns det, enligt Hård af Segerstad et al. (ibid.), tre centrala 
förutsättningar. Dels krävs det tillgång till tillräcklig information för att ha möjlighet att 
identifiera ett behov av att lära något nytt. Dels måste lärandesituationerna upplevas som 
meningsfulla, begripliga och hanterbara för den lärande. En tredje förutsättning är att 
människor har och kan använda personliga strategier för att lära sig effektivt.

Alger (2002) skriver i boken The Experience Designer att vi traditionellt sett tenderar att se på 
inlärning och utbildning utifrån aspekter som kunskap, färdigheter och attityder. Det Alger 
själv förespråkar är en utveckling av den traditionella synen på lärande sammanfattat med tre 
ledord; berättande, interaktivitet och rörlighet. Alger menar att lärande är intimt förknippat 
med berättande. Den enda autentiska och genuina läromiljön består av livets hela vidd och 
djup. De privata och publika berättelser som vi skapar är den primära källan till motivation 
och relevans i lärande. Alger menar att information inte har något värde om vi inte relaterar 
och kopplar ihop den med en berättelse eller upplevelse. Om vi memorerar information kan vi 
visserligen komma ihåg den effektivt, men vi kanske inte förstår innebörden av den. 
Berättelser kan hjälpa oss att skapa mening och förstå information. Inom exempelvis 
utbildning kan berättelser vara ett medel för att förena teori med praktik, information och 
kunskap med meningsfulla tillämpningar och abstraktioner med upplevelser.

Den andra aspekten av lärande som Alger betonar är interaktivitet. Inlärning är och kan inte 
vara en monolog eller envägskommunikation utan kräver dialog och interaktivitet. Genom 
dialog och samverkan med andra människor kan man utbyta idéer, åsikter, tankar och utforska 
och upptäcka nya lösningar på problem. Den tredje aspekten är rörlighet eller mobilitet vilket 
syftar till trådlös kommunikation via teknik som mobiltelefoner, trådlöst nätverk och 
satellitkommunikation. Utvecklingen av mobil teknik skapar en flexibilitet och är en viktig 
teknologisk innovation för lärande och utbildning då det bidrar till kreativa möjligheter för 
decentraliserat lärande (ibid.).

Motivation kan se olika ut, det kan både ha intellektuell och emotionell karaktär. Börjeson 
(1992) menar att bland de intellektuella motiven finns nyfikenhet som också kallas 
undersökningsmotiv eller informationsbehov. Nyfikenhetsmotiven uppstår då det retikulära 
aktiveringssystemet (RAS) aktiveras. RAS står i direkt förbindelse med kognitiva processer i 
hjärnbarken. Nyfikenhetsmotiven stimuleras av exempelvis nya och överraskande stimuli, 
otydliga eller osäkra stimuli och motstridande information. När dessa motiv sätter i gång ett 
undersökande beteende leder detta till både ökad kunskap och ökat intresse som i sin tur leder 
till reducerad osäkerhet och konflikt. 
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Detta kan utnyttjas i lärandesituationer genom att utmana de lärande med nya och spännande 
uppgifter. Emotionella motiv kan också utnyttjas i undervisning genom att skapa upplevelser i 
form av spänning, trygghet, skönhet och dramatik. En skicklig lärare kan genom användande 
av varierande inslag av emotionell karaktär åstadkomma bättre inlärningsresultat (Börjeson, 
1992). Dessa aspekter är av yttersta vikt vid utformande av lärande möten. 

2.1.3 Effektivt lärande i praktiken
Vella (2002) har tagit fram ett antal principer för effektivt lärande för vuxna. Däribland finns 
aspekter som vikten av behovsanalys, att skapa en kontext för lärandet, teori kopplat till 
praktik (learning by doing) och engagemang hos den lärande. 

Även Ramsborg, Breiter, Miller, Reed och Rushing (2006) menar att självmotivation är den 
bästa stimulansen för lärande där behovet att lära är en viktig komponent. Människan måste 
känna ett behov av att lära och läromiljön bör präglas av ömsesidig respekt, vänlighet och 
stöd. I icke-hotande läromiljöer tenderar människor att bättre inse sina behov och upptäcka 
vad de kan lära sig. Den lärande individen uppskattar vanligtvis inte att bli runtskuffad från 
plats till plats, vara passiv lyssnare eller bli tillsagd att han eller hon måste göra något. 
Sammanfattningsvis anser Ramsborg et al (ibid.) att nyckelprinciperna för lärande är; att 
identifiera ett behov av att lära sig, känna ett ansvar över och ett ägande av sitt eget lärande, 
lärandet måste tydligt kunna relateras till jobb eller privatliv och den lärande måste vara 
aktiva deltagare i läroprocessen.

Människor har olika lärostilar, det vill säga olika sätt att lagra information i hjärnan. När man 
planerar utbildningar bör man ta hänsyn till individers olika preferenser av inlärningsmetod. 
Ramsborg et al. (ibid.) menar att det finns tre olika typer av lärande; visuell, auditiv eller 
kinestetisk. Har man den visuella lärostilen vill man gärna se saker nedskrivet och man lär sig 
bäst genom visuella uppställningar som diagram och bilder (exempelvis via PowerPoint-
presentationer). Den auditiva lärostilen innebär att man lär sig bäst genom att lyssna, verbalt 
repetera information och diskutera olika möjligheter. Den som föredrar den kinestetiska 
lärandestilen föredrar fysiska och praktiska ”hands-on”-aktiviteter och lär sig bäst när de får 
röra, känna och imitera.

2.1.4 Livslångt lärande
Livslångt lärande betecknar den lärprocess som pågår under hela livet och som leder till att vi 
systematiskt förnyar och uppdaterar kunskaper, färdigheter och attityder. Dessa processer är 
nödvändiga för att vi ska kunna anpassa oss till samhället vi lever i och underlätta för 
självförverkligandet hos varje individ. I livslångt lärande är inlärningen beroende av 
människors ökande förmåga och motivation att engagera sig i självstyrt lärande. Livslångt 
lärande erkänner alla typer av utbildning/lärande, såväl formella, icke-formella som 
informella (Hård af Segerstad et al., 1996).

Även Ahrnell och Wildhuss (1999) menar att uppmärksammandet av livslångt lärande börjar 
etablera sig i alltfler organisationer idag, där idealet är den lärande organisationen. De menar 
att synen på utbildning som en engångsinsats börjar försvinna och ersättas med det livslånga 
lärandet där företag och organisationer får ett större ansvar för sina medarbetares lärande. 
Lärandet får i och med detta sätt stå i fokus för alltfler möten och man försöker hitta metoder 
för att fånga människans egen lust att lära.

Möten är en idealisk mötesplats för den typ av livslångt lärande som belyser professionell och 
personlig utveckling. Kunskap och förståelse för livslångt lärande och hur vuxnas lärande 
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fungerar via läromönster, lärostilar och motivation kan hjälpa mötesstrateger att planera 
lyckade utbildande inslag i deras möten (Ramsborg et al., 2006). 

2.1.5 Lärande upplevelser
En modell som är användbar för att analysera upplevelser, är modellen nedan, The Experience
Realms (Upplevelsefälten), som har utvecklats av Pine och Gilmore (1999). Modellen 
beskriver upplevelsers olika karaktär utifrån två olika dimensioner. Den ena dimensionen (den 
horisontella axeln) visar om kundens deltagande är passivt eller aktivt. Den andra 
dimensionen (den vertikala axeln) beskriver vilken typ av relation kunden har till upplevelsen, 
det som enar kunden med upplevelsen. Antingen absorberas upplevelsen, det vill säga går in i 
kunden eller så sker immersion, eller uppslukning, då kunden går in i upplevelsen och blir en 
del av den (ibid.). Till skillnad från absorbering blir man mer försjunken. Barn kan 
exempelvis bli så uppslukade av ett dataspel att de inte hör eller ser något annat i sin 
omgivning (Mossberg, 2003). 

Aktivt 
deltagande

Passivt 
deltagande

LärandeUnderhållande

Estetisk Eskapistisk

Absorption ”går in i kunden”

Immersion ”gå in i upplevelsen”

Figur 2: Upplevelsefälten (Pine & Gilmore, 1999)

Utifrån dessa dimensioner definieras och konkretiseras fyra kategoriseringar av upplevelser 
eller upplevelsefält; underhållning, lärande, eskapism och estetik. Den typ av upplevelse som 
människor vanligtvis förknippar med underhållning uppstår när man passivt absorberar 
upplevelsen genom sina sinnen. Exempel på underhållande upplevelser är att titta på olika 
former av föreställningar, lyssna på musik eller läsa böcker för nöjes skull. 

Intressant för denna undersökning är kategorin lärande upplevelser. Pine och Gilmore (1999) 
menar att lärande upplevelser, liksom underhållande upplevelser, absorberas i gästen eller 
studenten men till skillnad från underhållning kräver lärande ett aktivt deltagande. För att 
informera någon på ett bra sätt och öka denne persons kunskap och färdigheter måste 
utbildande upplevelser aktivt engagera sinnet, för intellektuell utbildning, och kroppen, för 
fysisk träning. Enligt Pine och Gilmore anses utbildning och lärande i vår kultur som seriös 
verksamhet, men behöver för den sakens skull inte vara tråkig. Termen edutainment myntades 
av just denna anledning, för att föra utbildning och underhållning närmare varandra. 
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Det tredje fältet är eskapistiska upplevelser. Dessa är mer uppslukande än både underhållning 
och lärande och är motsatsen till underhållning. En gäst med en eskapistisk upplevelse är 
fullkomligt uppslukad av den och är en aktivt involverad deltagare. Som exempel på miljöer 
som främst är eskapistiska kan nämnas temaparker, casinos, chattrum och paintball (Pine & 
Gilmore, 1999).

I det estetiska fältet uppslukas gästen av upplevelsen eller miljön, men har liten möjlighet att 
själv påverka situationen. Exempel på estetiska upplevelser är besök på konstgalleri, museum, 
eller titta på en utsikt. 

Upplevelsefälten kan sammanfattas på följande vis (Mossberg, 2003; Pine & Gilmore, 1999). 

En person som tar del av en:
– lärande upplevelse vill lära 
– underhållande upplevelse vill känna
– eskapistisk upplevelse vill göra
– estetisk upplevelse vill vara

2.2 Lärande möten
Termen lärande möten är något som börjar uppmärksammas och användas inom 
mötesindustrin, men ännu är det enligt Wildhuss (2004) relativt få inom näringslivet som 
inser potentialen med möten. Han menar att ett problem med många möten idag är att det 
handlar för mycket om praktiska detaljer som logistik och underhållning, och för lite om hur 
man ska stärka företagets affärsstrategier. Som tidigare nämnts anser Wildhuss att möten är 
ett mycket effektivt verktyg för att kommunicera, engagera och påverka reaktioner, lärande, 
beteende och affärsresultat. Detta börjar nu uppmärksammas mer och mer på företag då dessa 
effekter gynnar företagens allt högre krav på resultat. Möten ses nu, i större utsträckning än 
förut, som investeringar och företag börjar mäta hur mycket man tjänar på sina möten. 
Långsiktigheten kring möten är också en strategi på frammarsch och många företag börjar 
skapa mötesplaner för sina interna och externa möten. 

Liksom samhällsutvecklingen i övrigt har upplevelser en viktig roll inom mötesindustrin. 
Upplevelser och lärande börjar nu kombineras i en strävan att uppnå bättre och effektivare 
möten. Envägskommunikation är på väg ut till förmån för dialog och upplevelser. 
Mötesdeltagare idag efterfrågar mer kreativa möten som stimulerar alla sinnen. Begreppet 
”lärande möten” börjar bli verklig, det vill säga information förpackat som lärande och 
underhållning (ibid.).

Även Ramsborg et al. (2006) betonar vikten av lärande möten och menar att som mötesstrateg 
i mötesindustrin idag ska man inte enbart sträva efter att hålla budgeten eller se till att det 
finns tillräckligt med mat till mötesdeltagarna. Idag handlar det om att skapa minnesvärda 
events som kan hjälpa människor att nätverka och skapa entusiasm. Att leverera ett 
fungerande konferensrum är ett minimikrav idag, medan en väldesignad och lärande miljö är 
den nya ”guldstandarden” (ibid.:xiii). Logistik må ha varit grunden för mötesplanering, men 
fokus på lärande är framtiden.

Enligt Ahrnell och Wildhuss (1999) bör kunskapen vara i centrum för möten av flera skäl. 
Genom att lära kunderna något nytt utvecklas de, lärandet blir en del i samspelet med kunden 
och det gemensamma kunskapsutbytet och värdeskapandet. Att bjuda på kunskap medför att 
arrangören visar upp sig som expert inom sitt område och genom att bjuda in de främsta, även 
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internationellt sett, associeras företaget med den senaste kunskapen. Genom att lära av 
kunderna i dialog och utbyte under mötet kommer kundernas synpunkter, idéer och kritik 
fram. Detta blir ett viktigt underlag för fortsatt utveckling (Ahrnell & Wildhuss, 1999).

2.2.1 Strategier för lärande möten
För att leda ett företag krävs det väl genomtänkta mål och strategier för exempelvis ekonomi, 
ledarskap, effektivitet och problemlösning. Detsamma gäller för hur möten bör användas i 
verksamheten. Sällan tänker man på att den samlade arbetstiden kan bli oacceptabelt stor och 
ineffektiv när många människor ofta samlas för att lyssna och diskutera i olika typer att 
sammankomster. Motiven för ett möte måste vara noga genomtänkta för att det ska vara 
effektivt. Det effektiva mötet blir det som har en genomtänkt avsikt, planläggning och som 
bara riktar sig till dem det berör. För att åstadkomma effektiva möten krävs en stor 
medvetenhet och framför allt en öppenhet för självkritik och feedback (Nyström & Wallén, 
2004).

Enligt Svedberg (2007) byggs många konferenser idag på en traditionell 
förmedlingspedagogik där man ger kurs- eller konferensdeltagarna en passagerarroll där de 
förväntas följa med mer eller mindre passivt. Istället måste man ha en vilja att ”få deltagarna 
att känna att det är värdiga och meningsfulla frågor man behandlar och att de blir inbjudna till 
ett allvarligt menat samtal om de frågorna” (ibid.:12). Först måste man ta ställning till och 
klargöra syftet, vad det är man vill uppnå, sedan får man fundera på hur man kan förbereda 
deltagarna och ge dem förståelse. Viktigt blir också att förankra konferensens syfte med 
deltagarnas arbetsvardag, annars blir det kakorna till kaffet och maten som blir ersättningen 
för bristande meningsfullhet (ibid.).

Ahrnell och Wildhuss (1999) menar att några grundregler för kunskapsmöten är:

 Kunskap på hög nivå – kunskapen måste vara på en hög och aktuell nivå och gärna komma 
från ursprungskällan. 

 Pedagogik på hög nivå – föreläsare och andra aktörer måste vara medvetna om att de även 
är där i egenskap av artister och underhållare inte bara kunskapsförmedlare.

 Dialog och utbyte – ingen vill längre bli matad med information utan kunderna vill hinna 
prata både med varandra, med arrangörer och föreläsare. Kunderna vill gärna hinna med att 
dela med sig av sina erfarenheter och goda råd.

 Underhålla och roa – kunskapen bör lättas upp med inslag av underhållning och 
avkoppling för att inte mötet ska bli för tungt.

 Låg egen profil – det arrangerande företaget bör hålla en låg profil och hellre umgås med 
kunderna nedanför scenen än på den. 

 Helhet i kvaliteten – kvaliteten i övrigt kring arrangemanget bör spegla den kunskap man 
vill förmedla. Programledare, lokaler, teknik, mat och så vidare bör hålla en nivå som 
motsvarar det budskap mötet vill förmedla. 

För att uppnå framgångsrika möten finns det enligt Ahrnell och Wildhuss (ibid.) tre viktiga 
aspekter man bör ta hänsyn till. Först och främst måste mötet ha ett syfte och mål understött 
av tidigare möten, utvärderingar, mål och uppföljningar. För det andra måste målgruppen 
fastställas. För vem hålls mötet och vilka förväntningar har deltagarna? Hur många 
mötesdeltagare är det och vad har var och en för roll under mötet (passiva eller aktiva)? Den 
tredje aspekten är kommunikationen: Vilket budskap ska förmedlas med mötet och hur ska 
det förmedlas? Hur ska formen för mötets upplägg se ut? Här krävs att en del beslut tas som 
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exempelvis val av tema och profil (vad signalerar mötet för budskap till exempel strikt, 
seriöst, festligt) och form av kommunikation (envägskommunikation eller dialog).

Ib Ravn (2007), lektor vid Danmarks Pedagogiska Universitet och forskningsledare på 
Learning Lab Denmark har forskat på hur man kan göra möten mer effektiva. Ravn använder 
fyra designprinciper för att skapa lärande möten:

 Få och precisa presentationer som gärna är provocerande och Ravn rekommenderar att 
man ska stryka hela första halvan av sin nuvarande PowerPoint. 

 Aktiv tolkning, deltagarna bör inte sitta passiva utan de ska få tid för bearbetning och 
reflektion. 

 Självformulering, att deltagarna själva ska få formulera vad de tycker är viktigast på 
konferensen. Detta kan skapas genom att i grupp diskutera och ställa vardagsrelaterade 
frågor även om ämnet är abstrakt eller strategiskt. 

 Nätverk och kunskapsdelning: ”Idag sitter det experter överallt i rummet och vi är 
självständiga och initiativrika (…) men man har ofta inte tid att nätverka” (ibid.:37). Man 
bör därför hjälpa och uppmuntra människor att hitta nya människor att prata och umgås 
med.

2.3 Musikpåverkan
Musik påverkar oss på många sätt och är ett mycket komplext fenomen. Nedan kommer jag 
att ge en översiktlig bild av musikens inverkan på kroppen, hälsan och känslor och hur musik 
kan tillämpas i möten. 

2.3.1 Musiken och kroppen 
Enligt DeNora (2000) påverkar musik oss människor på olika sätt, dels känslomässigt och 
dels rent kroppsligt. Musik påverkar vår energi, uppförande, koordination, motivation, 
andning, hjärtrytm och blodtryck. DeNora menar att musik är ett fysiskt medium som består 
av ljudvågor och vibrationer som kroppen kan känna även om den inte kan höra den. Musik 
och fysisk verksamhet är också nära ihopkopplade idag och hon refererar till aerobicpass där 
musiken har en organiserande och styrande funktion. Under passets olika delar används olika 
musik för att bland annat motivera deltagarna att kämpa hårt och att slappna av. Val av musik 
till de olika delmomenten görs främst utifrån tempo, eller slag per minut, men även efter rytm, 
melodi och genre. Under uppvärmningen och avslappningen i början och slutet av passet är 
tempot lägre än i passets intensiva mitt.

Även Lilliestam (2006) menar att när vi lyssnar på musik eller musicerar själva sätter en rad 
olika fysiska och kemiska processer i gång i kroppen. Blodtrycket höjs, pulsen och 
andningsfrekvensen ökar, hormoner utsöndras (som adrenalin och oxytocin), muskler spänns 
eller slappnar av. Kroppen försätts även i vakenhet och beredskap och ofta börjar vi röra oss 
utan att vi är medvetna om det, till exempel stampar takten, gungar i höfterna eller gör miner.

Många företeelser i dagens samhälle tyder på att vi blir alltmer stressade och lever i ett alltför 
högt tempo som i förlängningen kan skapa ohälsa. Några andra ohälsosamma trender är att 
det råder hård konkurrens på många områden, kraven överstiger vår kapacitet och förmåga. Vi 
drabbas av sömnbrist på grund av överambition och blir oförmögna att koppla av. Det råder 
brist på tystnad, brist på tid att lyssna på sitt inre och sin kropps reaktioner samt snabba 
omställningar i arbetslivet (Bojner & Horwitz, 2005).
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Bojner och Horwitz (2005) menar att konstnärliga upplevelser är ett ypperligt sätt att gå ner i 
varv och bli tillfreds med vardagstillvaron och att musiken således har en stor uppgift att fylla. 
Musiken, menar de, bör vara tonal, ha en rytm eller puls liknande vår egen vilopuls, vara 
volymmässigt njutbar, lugnande, glädjefylld samt finstämd och lyrisk. 
Detta är dock bara dessa författares personliga tycke och smak. Varje person är unik och 
föredrar olika slags musik för att komma i balans och må bra. Det kan även vara så 
komplicerat att stressade personer söker sig till stressade musikmiljöer för att bli lugnade.

Enligt Lilliestam (2006) är musik en sammansatt upplevelse bestående av många faktorer som 
kan tyckas främja vår hälsa, men det är svårt att mäta och bevisa sambanden mellan musik 
och hälsa. Det är svårt att bevisa vad som är effekter av den klingande musiken i sig och vad 
som är effekter av andra faktorer. En central tanke inom musikterapi är att musiken man 
använder ska vara anpassad till mottagarens bakgrund, smak och preferenser.

2.3.2 Musik och känslor
Musik är ett effektivt verktyg för att påverka och reglera humör och sinnesstämningar. Till 
exempel kan musik användas för att peppa upp sig eller slappna av, komma i stämning inför 
en fest, för att stå ut med tråkiga rutinsysslor eller för att få utlopp för aggressioner (ibid.). 
Många använder också musik medvetet och aktivt för att påverka sig själva och förändra sitt 
humör genom att spela sin personliga ”må-bra-musik” eller ”depparmusik”. Musik kan hjälpa 
människor att bearbeta saknad, kärlekssmärta, depression och vemod då musiken både 
fungerar som tröst och som bekräftelse på att man inte är ensam om sina svåra känslor.

Även DeNora (2000) menar att musik hjälper människor att ändra humör eller energinivå. 
Musik kan uppnå, förhöja och bibehålla önskad känslostämning och kroppslig energi, som 
exempelvis avslappning. Musik, menar hon, kan förhindra stress och trötthet och är en resurs 
för att modulera och strukturera våra känslor, motivation, önskningar, uppförande och 
handlingskraft. 

Enligt Gabrielsson (2004) finns det emotionella koder i musik. Musik kan både uttrycka och 
väcka känslor, på detta sätt hör musik och känslor ihop. Känslorna uppstår genom musikens 
egenskaper som tempo, rytm, harmonik och tonhöjdsläge. I vår kultur förknippas exempelvis 
glädje med snabbt tempo, dur, hög ljudstyrka, ljus klangfärg och en okomplicerad musikalisk 
form. Gabrielsson menar även att hur man reagerar på och påverkas av musik är individuellt 
och beroende på den situation man befinner sig i, därmed behöver det inte betyda att man blir 
glad av glad musik eller sorgsen av sorglig musik.

En central mekanism som framkallar känslor, menar Scherer och Zentner (2001), är 
människans förmåga att fantisera och återkalla känslor från minnet. Starka emotioner som 
personen har upplevt i det förgångna kan med minnets hjälp komma tillbaka till medvetandet. 
Musik och dofter har särskilt stor förmåga att återkalla starka känslor ur minnet. Musiken kan 
också göra att man minns olika saker. Man associerar till den musikaliska upplevelsen och, 
beroende på om den var positiv eller negativ, får vi olika minnesbilder av upplevelsen. Olika 
sätt att bli påverkad av musiken kan dels vara empatiska reaktioner om man till exempel 
reagerar på den utövande musikerns sätt att uttrycka musiken med kroppsspråket. Även 
musikens uttryck kan smitta av sig på lyssnaren, till exempel om musiken är glad börjar man 
som lyssnare att le och känner sig glad.



15

Det har också visat sig ha betydelse om musiken är påtvingad eller om man själv får välja när 
och vilken musik man ska lyssna på. Man finner starkare känslomässiga effekter av musik om 
personen själv har valt musiken. Den sociala kontext där man har högst nivå av personliga 
valmöjligheter är i hemmet, på jobbet samt under resor. Låga nivåer av personliga 
valmöjligheter finns på nöjesinrättningar, gym och affärer. Musiken i vardagslivet kan också 
fungera som ett sätt att skapa sig och utveckla en personlig och social identitet. Musik är 
också en viktig kulturell symbol, speciellt för tonåringar men även för vuxna (Scherer & 
Zentner, 2001.). 

Musikens roll för identitetsskapande skriver även DeNora (2000) om och hon menar att musik 
kan användas som ett medel för att skapa sig en bild av vem man är och för att hitta sin egen 
identitet och personlighet. 

Människans eller lyssnarens egenskaper och tillstånd påverkar också musikupplevelsen. 
Exempel på dessa faktorer är ålder, kön, fysisk och psykisk status (trött, pigg, bra/dåligt 
humör), utbildning, yrke, uppväxtmiljö, temperament, personlighetsdrag, musikerfarenhet och 
musikpreferenser. Även Ramsborg et al. (2006) nämner att människors olika demografiska 
egenskaper påverkar deras musikpreferenser. En annan aspekt kan vara kopplingen mellan 
lyssnarens musiksmak och musikens genre, det kan bli en väldig krock om dessa inte stämmer 
överens. Om man inte är van vid en viss genre av musik kan det låta märkligt första gången 
man lyssnar på den (Gabrielsson, 2000). Det finns inte några allmängiltiga och absoluta 
kriterier för att bedöma musikalisk kvalitet (Lilliestam, 2006). Det som kännetecknar bra och 
dålig musik är nära kopplat till värderingar och världsbilder. Lilliestam menar att musik är 
”bra” om den fungerar bra för det ändamål den är avsedd för och fyller de förväntningar 
människor har på den. 

2.3.3 Musik främjar lärande möten
Lärande är en multisensorisk upplevelse och vuxna lär sig mer när de är engagerade i 
läroprocessen på flera nivåer. Musik, färger, rörelse och interaktion är några faktorer som alla 
bidrar till den optimala läroupplevelsen för mötesdeltagare. Utöver den traditionella 
presentationstekniken som PowerPoints och informationshäften kan möten berikas med andra 
visuella och auditiva stimuli (Ramsborg et al., 2006). Dock är det viktigt att påpeka, som 
tidigare nämnts, att vi människor har en begränsad förmåga att ta in information. För mycket 
stimuli och sinnesintryck gör att vi sållar bort det vi anser vara oviktigt. En välbalanserad 
stimulinivå bör vara att föredra.

Även om musikens effekt på lärandet är svår att bevisa eller mäta, upplever de flesta någon 
gång att musik har en psykologisk inverkan på oss människor. En sång, rytm eller melodi kan 
återkalla en viss tidsperiod och framkalla minnen (ibid.). DeNora (2000) menar också att 
musik kan bidra till mental koncentration, fokusering och kan väcka minnen. Några av de 
mest basala saker musik gör, är att blockera annat ljud och hjälpa till att inspirera och 
motivera människor. En undersökning gjord av DeNora visade att klassisk musik var mest 
använd i syftet att öka koncentrationen på jobbet eller i studierna. Informanterna som ansåg 
att den bidrog till fokusering menade att anledningen till detta var att den klassiska musiken 
inte associerades till deras liv utanför arbets- eller studiemiljön. Alla informanter använde 
dock inte musik för att fokusera, utan för de flesta av informanterna över 70 år och de som var 
professionella musiker var bakgrundsmusik något helt otänkbart. Musik är antingen något 
man utövar eller lyssnar på, menade dem (ibid.). 



16

Musikforskaren Helmut Rösing har utvecklat en modell utifrån den traditionella 
kommunikationsmodellen (sändare, medium, mottagare). Modellen (se nedan) heter den 
konstruktivistiska eller interaktiva kommunikationsmodellen och består av fyra parametrar;
musiken, människan, reception och situationen (Lillestam, 2006). 

Modellen ovan innebär att reception av musik och mening skapas i ett samspel mellan 
musiken, människan (den som lyssnar) och situationen (ibid.). 

 Musiken i detta sammanhang betyder musiken som genre; hur musiken låter, textinnehåll, 
visuella koder, beteenden och vem som framför den. 

 Människan avser vem lyssnaren är; hennes personliga historia, kulturtillhörighet, 
erfarenheter, förväntningar, kompetens, fördomar, hur man mår just då och hur receptiv 
och öppen man är.

 Situationen handlar om under vilka omständigheter man lyssnar på musiken; när, var, hur, 
vad musiken används till, om det är levande eller inspelad musik, rummet och de akustiska 
förhållanden, hörbarhet och om man lyssnar ensam eller med andra.

Mötet mellan dessa faktorer sker inom den kulturella ramen och de möjligheter som den 
tillhandahåller, menar Lillestam (ibid.). Denna modell tar således hänsyn till flera 
dimensioner än vad den klassiska kommunikationsmodellen gör och visar på att människor är 
olika öppna för musik och förstår musik på olika sätt vid olika tillfällen. ”Till om med ens 
favoritmusik kan framstå som intetsägande och allmänt ‘fel’ när man är på dåligt humör, trött 
eller ledsen. ‘Vår musik’ kan efter ett gräl framstå som ironiskt” (ibid.:67). Musikens 
innebörd ligger således inte i materialet och betydelsen av den är inte samma för alla. Denna 
modell anser jag vara intressant med avseende på möten med musik. Det visar att musik har 
en komplex påverkan på oss och att det är många aspekter att ta i beaktande när man använder 
musik. 

Ramsborg et al. (2006) refererar till Julia Silver, professionell eventkoordinator, som 
rekommenderar användningen av så kallade ljudskulpturer, eller komponerat ljud, för att 
skapa lämpliga stämningar i möten och events. Musik har en liknande effekt i lärosituationen 
då musiken kan hjälpa till att reducera frustration orsakat av stress, höja humöret och ge 
energi. Musik som spelas innan ett möte välkomnar också människor in till ett rum och bryter 

Musiken Människan

Situationen

RECEPTION
(skapande av mening)

Figur 3: Konstruktivistisk eller interaktiv kommunikationsmodell  
(Rösing, 1984)
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den initiala tystnaden. Musik som spelas i bakgrunden bör vara anpassad så att den inte stör 
konversationen. Även om inte alla är medvetna om musiken har den ändå en effekt på 
gruppen. Om en konferens pågår under flera dagar och deltagarna blir vana vid musik före 
mötena och i pauserna kommer de att kommentera om det plötsligt inte spelas någon musik 
när de går in i ett rum (Ramsborg et al., 2006).

Musik påverkar matsmältning, cirkulation, andning och immunsystemet. Känslomässigt 
hjälper musik till att utsöndra endorfiner och stimulerar kreativitet och självförtroende. Vid 
användandet av musik i lärande möten är det viktigaste att musiken är anpassad till 
utbildningens syfte. Forskning har visat att klassisk musik bäst bidrar till lärande och att fel 
val av musik kan vara störande (ibid.).

2.4 Ljud och ljudlandskap
Ljud är grundläggande för vår orientering i tillvaron (Lilliestam, 2006). Att tolka ljudvärlden 
kan vara helt livsavgörande för människan genom att man kunnat utläsa hot eller höra var 
jaktbytet befinner sig. Schafer (1994) menar att ljudlandskapet har förändrats genom 
historien, från att ha varit ett ljudlandskap som är ”hi fi” till ett som är ”lo fi”. Lilliestam 
(2006) ger exempel på detta och menar att i ett ljudlandskap som är hi fi hörs alla ljud tydligt, 
som en vindstilla dag på fjället, och ljudet finns i en stor rymd. I ett ljudlandskap som är lo fi 
däremot finns det en ackumulerad matta av bakgrundsljud som gör det svårt att urskilja 
enskilda ljud, som till exempel en storstadsgata. En storstadsmänniska lever i en ständig gröt 
av ljud. Buller har idag blivit ett allvarligt samhälls- och hälsoproblem. Enligt Lilliestam finns 
det nämligen få saker människor upplever så störande som ljud man inte själv har valt, 
exempelvis grannarnas musik eller ringsignaler med hög volym i offentliga miljöer. 

Ljud är bärare av associationer, minnen och känslor precis som andra sinnesupplevelser och 
kan vara både positiva och negativa. Ljud som är unika för en plats eller miljö kallar Schafer
(1994) för ljudmärken (soundmarks) och de har ofta stor betydelse för att skapa trygghet och 
hemkänsla. Exempel på detta kan, enligt Lillistam (2006), vara dunket från en fiskebåt och 
måsarnas skrin som gör att skärgårdsbon känner sig hemma, medan spårvagnsgnissel gör 
göteborgaren hemmastadd.

Schafer (1994) menar att ljudlandskapet har betydelse för musiken på två plan; dels påverkar 
det vår perception av musik, alltså hur vi tolkar och upplever musiken, och dels påverkar det 
hur musiken låter. Om man lever i en ljudmiljö som är påträngande måste man lära sig att 
hantera den, till exempel genom att ”sila” intrycken, att ta bort icke önskvärda ljud
(Lilliestam, 2006). Detta påverkar sannolikt att vi blir mindre sensitiva när vi lyssnar till 
musik. Ljudmiljön kan även utgöra råmaterial för musikskapande, då musik blir en estetiserad 
version av ljud i ljudlandskapet.

Borg (2004) menar att vi har lärt oss vilka ljud som är väsentliga och vilka ljud som är 
oväsentliga och våra reaktioner på ljuden blir därefter. All ljudinformation som kommer in till 
hörselnerven sorteras in efter frekvens, intensitet och andra egenskaper. Vissa ljud gör att vi 
reagerar reflexmässigt medan bearbetningen av andra ljud baserar sig på inlärning. Borg 
menar att hörseln, till skillnad från synen, alltid är påkopplad på grund av biologiska 
försvarsmekanismer. Hörseln har dock även en förmåga att aktivt selektera ljud, det finns en 
mängd nervbanor som hjälper till att sålla fram de intressanta ljuden bland allt brus. Vad som 
är viktiga ljud lär man sig med tiden och detta ligger till grund för inlärning av språk och 
utveckling av musiksmak. Andra ljud blir man van vid och man registrerar dem som oviktiga 
ljud, vilket till slut gör att man inte reagerar på dem (ibid.). 
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Schafer (1994) skiljer på naturliga ljudlandskap, eller ljudlandskap som skapas av mänsklig 
verksamhet, och akustisk design som mer handlar om att medvetet och aktivt skapa eller 
förbättra de existerande ljudlandskapen. Det är den akustiska designen som jag anser vara 
mest relevant för min studie av möten med musik. Jag kommer i fortsättningen att kalla 
akustisk design för ljuddesign. 

Ljudlandskapet i världen ser Schafer (1994) som en enda stor musikalisk komposition där 
människorna både är dess publik, aktörer och kompositörer. När man ska designa ljud eller 
akustiken bör man fundera över vilka ljud som vi vill bevara, lyfta fram och mångfaldiga. 
Efter denna utsållning kan vi bedöma vilka ljud som är tråkiga och destruktiva och veta varför 
vi måste eliminera dem. 

En bra ljuddesigner bör ha en förståelse kring miljön omkring sig och måste ha kunskaper om 
akustik, psykologi, sociologi, musik och situationers behov. Det första en ljuddesigner bör 
göra är att lära sig lyssna och rensa öronen (så kallat ear cleaning). På så sätt blir man mer 
uppmärksam på ljuden omkring sig och kan på ett kritiskt och medvetet sätt avgöra vilka ljud 
som bör bevaras eller tas bort. I en tyst värld skapas akustik som en konstform medan i en 
bullrig värld handlar det mer om skickligheten i att tysta ner och isolera ljud i miljön. 
Moderna byggnader idag är till skillnad från äldre byggnader mycket bullrigare. Moderna 
ventilations- och värmesystem, belysning och hissar skapar starka inomhusljud. Ofta bidrar 
även arkitekter och ljuddesigner till en bullrigare inomhusmiljö genom att addera Muzak-
musik1 eller ”vitt oväsen” (även kallat akustisk parfym eller vitt ljud) för att maskera oljud, 
vibrationer, fotsteg och mänskligt tal. Han tillägger dock att maskering av ljud kan vara 
användbart i ljuddesign, men att det aldrig kan dölja eller rädda en dålig arkitektur. ”Ingen 
mängd parfym kan dölja ett stinkande jobb”, (ibid.:224).

Schafer (1994) visar på fyra aspekter som man bör tänka på vid bedömning och förbättring av 
ljuddesign. Dessa är som följer:

 att respektera örat och rösten – om exempelvis rösten inte hörs eller örat blir lidande är det 
en ohälsosam miljö

 vara medveten om ljudsymbolism – som är mycket mer effektivt än funktionell signalering
 kunskap om rytm och tempo i naturliga ljudlandskap
 förståelse för balanseringsmekanismer - för excentriska ljudlandskap kan slå tillbaka på sig 

själva

Med avseende på den sista punkten, balansering, anser Schafer att västvärldens musik ofta är 
obalanserad, antingen är den övervägande statisk eller aktiv. Även ljudlandskapen i väst 
tenderar att vara obalanserade. Ljud överhuvudtaget, tekniska ljud, artificiella ljud, 
kontinuerligt ljud och lågfrekventa ljud dominerar, medan icke-ljud, mänskliga ljud, naturliga 
ljud, diskreta ljud och mellan- och högfrekventa ljud är i minoritet. För att skapa harmoni 
krävs det därför att man väger dessa termer mot varandra och justerar dem (ibid.).

                                                
1 Muzak är ett företag som producerar bakgrundmusik för offentliga miljöer, industrier och varuhus. Muzak-
musiken är avsedd att ha en positiv och omedveten inverkan på exempelvis uthållighet i arbete, köpvillighet och 
allmän trivselkänsla. (Nationalencyklopedin, 2008, sökord: Muzak).
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3 Metod
I följande kapitel diskuterar jag kortfattat kring mitt vetenskapliga förhållningssätt och min 
forskningsansats. Vidare redogör jag för mitt tillvägagångssätt och hur jag har tolkat och 
analyserat undersökningens resultat. 
___________________________________________________________________________

3.1 Vetenskapliga förhållningssätt 
Positivism och hermeneutik är två vetenskapsteoretiska förhållningssätt vars innebörd och 
ursprung både liknar och skiljer sig åt. Dessa förhållningssätt innehåller olika teorier som 
beskriver olika sätt att uppfatta världen, människan, vetenskapen och vad som betraktas som 
kunskap (Patel & Davidson, 2003). Inom hermeneutiken använder man sig av kvalitativa data 
och undersöker helheten då man anser att man inte kan isolera människans föreställningar om 
världen och beskriva dem en och en. En korrekt beskrivning av en livsvärld kan endast 
uppnås om man beskriver hela systemet av människans föreställningar. Enligt hermeneutiken 
går inte allt att mäta, till exempel anses vi människor vara alldeles för komplexa för att mätas 
(Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2003). Man är här intresserad av hur människor 
föreställer sig olika företeelser i världen, det vill säga inte hur världen är utan hur människor 
föreställer sig världen (Hartman, 2004).

Det vetenskapliga förhållningssätt jag förespråkar och utgår från i denna uppsats är den 
hermeneutiska vetenskapsteorin, eftersom jag anser att musikupplevelser är subjektiva och 
inte går att mäta. Jag är istället intresserad av att tolka och förstå sambandet mellan musik och 
möten.

3.1.1 Metodteorier
Metodteori är något som förbinder vetenskapsteori med metodlära. Metodteorin för fram 
allmänna regler för hur vetenskapliga undersökningar ska genomföras (ibid.).

Den metod jag tillämpar är den kvalitativa undersökningsmetoden, då jag strävar efter att 
tolka och få en förståelse för hur man skulle kunna utforma lärande möten med hjälp av musik 
och upplevelseproduktion.

Hartmans definition av kvalitativa undersökningar är att de ”karaktäriseras av att man 
försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (ibid.: 273). 
Man är alltså inte ute efter kvantifiering utan försöker således, i motsats till den kvantitativa 
metoden, att få en förståelse för det sätt människor ser på sig själva och på sin relation till 
omvärlden (ibid.).

3.1.2 Forskningsansats 
För att rättfärdiga teorin och för att kunna relatera teorin med empirin kan en forskare välja att 
använda sig av antingen en induktiv eller deduktiv ansats (Patel & Davidson, 2003).

Den ansats jag har haft som utgångspunkt i denna studie är den induktiva ansatsen som har sin 
utgångspunkt i att observera verkligheten utan att styras av någon förutfattad mening eller 
teori. Utifrån denna datainsamling genereras sedan en teori (Hartman, 2004). Avsikten med 
den teoretiska referensramen i studien har varit att finnas som stöd till empirin och utgöra ett 
referensmaterial för analys. 
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Fördelen med den induktiva ansatsen enligt Hartman (2004) är att den utvidgar vårt kunnande 
och att den speglar vårt tänkande eftersom människan antas tänka induktivt. Nackdelen med 
den induktiva ansatsen är att det i stort sett är omöjligt att göra helt teorineutrala observationer 
av verkligheten eftersom forskaren alltid har någon förutfattad mening och är färgad av sina 
egna föreställningar. 

Hartman (ibid.) menar att det traditionella sättet att genomföra en kvalitativ studie ofta kallas 
analytisk induktion, medan ett modernare och mer komplext alternativ kallas interaktiv 
induktion. Jag har valt att använda mig av interaktiv induktion där planering, insamling av 
material och analys sker omväxlande. Detta för att koncentrera mig på det som är viktigt 
istället för att samla in stor mängd information som sedan kanske visar sig vara irrelevant.
Man bör göra ett teoretiskt urval och informationsinsamlande, något som jag har gjort i denna 
studie. 

Den interaktiva induktionen är en mer effektiv metod än den analytiska induktionen, eftersom 
den genererar material som är relevant för studien. Risken med den interaktiva induktionen är 
dock att man tidigt i undersökningen väljer att behandla vissa teoretiska idéer som viktigare 
än andra och som sedan bara kommer att bekräftas i resten av studien genom subjektiva urval 
och ensidigt materialinsamlande (ibid.). 

3.2 Tillvägagångssätt
Sammanfattningsvis kommer jag, utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, genomföra en 
kvalitativ undersökning med induktiv ansats. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, 
litteraturstudier och dokument. Genom dessa val av kunskapskällor får jag både det teoretiska 
och empiriska ramverk som gör att jag kan uppfylla mitt syfte. 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer
Vid utformning av kvalitativa intervjuer bör man ta två aspekter i beaktning, grad av 
standardisering och strukturering (Patel & Davidson, 2003). Kvalitativa intervjuer har ofta en 
låg grad av standardisering, det vill säga frågorna och ordningen de ställs i är inte bestämd 
från början utan formuleras under intervjun och ställs i den ordning som är lämplig för 
intervjupersonen. Kvalitativa intervjuer har ofta även en låg grad av strukturering vilket 
innebär att frågorna är öppna och lämnar maximalt med svarsutrymme för intervjupersonen 
att tolka fritt utifrån egna erfarenheter (Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2003). Den 
bakomliggande idén till detta är att om man vill veta vad som kännetecknar en grupp 
individer så får man bara reda på vad som är viktigt för dem om de själva får vara med och 
bestämma vad som ska diskuteras (Hartman, 2004). 

Hartman (ibid.) menar att även om den kvalitativa intervjun är relativt fri bör man ändå 
förbereda sig noga. Till hjälp kan man då ha en intervjuguide där man anger de ämnen eller 
teman som ska diskuteras och i vilken ordning de kommer att tas upp under intervjun 
(Hartman, 2004; Kvale, 1997; Trost, 2005). Trost (2005) menar att listan över frågeområden 
bör vara ganska kort och ta upp stora delområden. Innan man börjar intervjua bör man även 
ha lärt sig listan utantill. Innehållet och ordningen i själva intervjuguiden bestäms dels av 
projektets syfte och dels av omdöme. 

Ordningen är viktig för att få intervjupersonen i rätt stämning (Hartman, 2004). En vanlig 
intervjuform är trattekniken vilket innebär att man börjar med övergripande och öppna frågor 
för att sedan övergå till mer specifika frågor (Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2003).
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Vid ostrukturerade former av intervjuer bör man, enligt Bell (2000), utveckla en metod för 
hur man ska kategorisera svaren. Hon menar vidare att det kan vara fördelaktigt att spela in 
intervjun på en bandspelare eftersom man då kan få exakta citat. Detta kräver dock att man 
skriver ut intervjun innan man kan analysera den, vilket är tidkrävande. 

Utifrån ovanstående resonemang har jag valt att utforma mina intervjuer med låg grad av 
standardisering och strukturering. Planeringen av intervjuerna gjorde jag genom att utforma 
intervjuguider (se bilagor) med frågor som jag ansåg lämpliga att fråga. Jag har anpassat 
frågorna efter informanternas verksamhetsområde, men har utgått från samma frågor till alla.
Frågorna är relativt öppna och jag har använt mig av trattekniken. För att förbereda 
informanterna på frågorna i intervjun och för att ge dem en förförståelse av uppsatsens syfte, 
skickade jag intervjufrågorna samt syftet med uppsatsen via mail till alla informanterna, utom 
Kellerman. Kellermans intervju blev inbokad så nära inpå själva intervjun så att det inte fanns 
tid att skicka ut frågorna. Jag ställde inte exakt samma frågor, i mängd och innehåll, till 
samtliga informanter, men höll mig till samma teman. Detta beror på att jag anpassade 
intervjun till informanterna vad gäller val av frågor, frågornas formulering och ordningsföljd. 
Till Kellerman ställde jag exempelvis endast tre frågor, dels för att alla frågor inte var 
relevanta och dels eftersom han var frispråkig och gav mig den information som jag 
eftersträvade utan så mycket input från intervjuguiden. 

Jag använde en mp3-spelare som hjälpmedel för att dokumentera intervjuerna, vilket gjorde 
det lättare att transkribera intervjuerna. Transkriberingsprocessen gick till på så vis att jag 
lyssnade på ljudupptagningen och skrev ned samtliga ord som sades. Jag noterade dock inte 
längd på pauser och analyserade heller inte informanternas tonfall på ett djupare plan, då detta 
inte var relevant i undersökningen. 

I kvalitativa undersökningar undersöker man betydligt färre individer och platser till skillnad 
från kvantitativa undersökningar. Detta beror på att man vill nå en djupare förståelse om 
människor och företeelser som inte skulle vara möjligt om man undersökte ett stort antal 
individer. Urvalet är mycket viktigt då några felaktiga val kan leda till att undersökningen blir 
skev (Hartman, 2004). Det görs ofta ändamålsenliga urval i kvalitativa undersökningar. Detta 
innebär att man söker en bestämd kunskap och väljer att intervjua dem som kan ge den 
kunskapen. Det är vid detta slags urval viktigt att tänka igenom vilken kunskap som 
eftersträvas och vilka praktiska möjligheter som finns. För ändamålsenligt urval krävs dock 
att man har, eller kan skaffa sig, kunskap om vilka personer som kan vara möjliga att 
undersöka. Detta gör det lättare att göra en genomtänkt urvalsstrategi (ibid.). När det gäller 
val av antal intervjuer menar Kvale (1997) att det beror helt på undersökningens syfte. Han 
menar ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta” (ibid.:97).

Jag har använt mig av ändamålsenligt urval och har valt fyra informanter som verkar inom 
områden jag anser vara viktiga för undersökningen. Urvalet av intervjupersoner grundar sig 
på deras expertiskompetens. Jag har fått tillåtelse av samtliga informanter att använda deras 
namn i undersökningen. Nedan följer ett resonemang där jag beskriver varför jag har valt 
dessa informanter och hur jag gick tillväga för att kontakta dem:

 Roger Kellerman valde jag för hans breda kunskap och långa erfarenhet av 
mötesindustrin. Han är även ett känt namn i branschen vilket kan ge tyngd åt 
undersökningen. Jag kontaktade Kellerman först via e-post. Senare samma dag fick 
jag svar att jag kunde ringa upp honom vilket jag gjorde och genomförde sedan 
intervjun via telefon. 
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 Carina Löfroth valde jag eftersom hon är mötesstrateg och eventproducent med lång 
erfarenhet inom mötesindustrin. Hon har stor kunskap om praktiskt genomförande av 
möten och events, vilket jag anser bidrog till värdefull information till uppsatsen. 
Löfroth har jag haft kontakt med tidigare då hon bland annat varit lärare på 
utbildningen. Därför kontaktade jag henne per telefon och bokade en tid för 
telefonintervju.

 Johnny Wingstedts kunskaper om musik, komposition, ljud och film gjorde att jag 
valde att intervjua honom. Hans kunskaper gav mig information kring ljudlandskap 
och hur man praktiskt skulle kunna komponera musik och ljudlandskap till möten. 
Wingstedt fick jag kontakt med via ett tips från min handledare Sidsel Karlsen. Jag 
ringde upp honom och bokade tid för en telefonintervju.

 Stefan Lindbergs expertis inom ljud var anledningen till mitt val att intervjua honom. 
Hans erfarenhet av ljudlandskap och ljuddesign har bidragit till kunskaper hur man 
praktiskt skulle kunna applicera ljud i möten. Lindberg kände jag till sedan tidigare då 
företaget Interactive Institute finns i anslutning till universitet i Piteå. Därför gick jag 
upp till hans kontor och avtalade tid för en personlig intervju.

Anledningen till att alla intervjuer, utom intervjun med Lindberg, skedde via telefon var av 
praktiska och ekonomiska skäl. I intervjun med Löfroth fungerade det inte tidsmässigt för oss 
att träffas. I Kellerman och Wingstedts fall hade det inneburit långa resor för mig, då båda 
arbetar i Stockholm och jag befinner mig i Piteå-trakten. 

3.2.2 Litteraturstudie 
Enligt Hartman (2004) är litteraturstudier något som sker under hela undersökningsprocessen 
för att man ska kunna sätta sig in i problemområdet och skapa ett teoretiskt ramverk. Bell 
(2000) menar att det är viktigt att planera sin litteratursökning. Målet med sökningen är få 
fram information som är direkt relevant med undersökningen, undvika sidospår och inte bli 
övertyngd av material som endast har marginellt intresse.

Jag har genomfört litteraturstudierna kontinuerligt under hela undersökningsprocessen och jag 
har tillämpat ändamålsenligt urval även här. Med utgångspunkt från den interaktiva 
induktionen har jag valt teorier och litteratur utifrån vad jag ansett vara lämpligt och relevant 
för denna studie. 

3.2.3 Dokument
Begreppet dokument avser den information som samlats in via andra kanaler än intervjuer och 
litteratur. Bryman (2002) delar upp olika slags dokument efter teman: personliga dokument 
(exempelvis brev, dagböcker och fotografier), officiella dokument från statliga myndigheter, 
officiella dokument från privata källor (exempelvis dokument som producerats inom en 
organisation), massmediadokument och virtuella dokument (på Internet). De dokument jag 
har använt är av typen virtuella dokument i form av webbsidor på Internet, exempelvis 
innehållande företagsinformation, omvärldsanalytisk information och begreppsförklaringar 
från uppslagsverk. För att säkerställa dokumentens kvalitet bör man enligt Bryman (2002) 
beakta fyra bedömningskriterier:

 Autencitet – är materialet äkta och av ett otvetydigt ursprung?
 Trovärdighet – är materialet utan felaktigheter och förvrängningar?



23

 Representativitet – är materialet typiskt för den kategori det tillhör, om inte, känner man 
till i vilken grad det inte är typiskt?

 Meningsfullhet – är materialet tydligt och begripligt?

Jag har beaktat ovanstående kriterier och har endast valt de webbsidor som jag har fullt 
förtroende för och som är väletablerade och seriösa, samt valt ut den information som är 
relevant för studien. 

3.3 Tolkning och analys
Patel och Davidson (2003) menar att det sällan finns några enkla rutiner eller procedurer när 
det gäller att tolka och analysera kvalitativa undersökningar. Kvalitativ metod är inte någon 
enhetlig företeelse utan består av en mängd variationer. Därför kräver kvalitativa 
forskningsproblem sin unika variant av analysmetod.

Då jag valt att använda mig av interaktiv induktion har jag analyserat materialet parallellt med 
att jag skrivit andra kapitel. Utifrån det skriftliga råmaterial som utvanns av intervjuerna 
genom transkriptionerna började jag min analys med hjälp av meningskoncentrering (Kvale, 
1997). Detta innebar att jag reducerade eller förkortade intervjuerna genom att avlägsna 
oväsentliga meningar och ord för att få fram kärnan i materialet. Jag skapade ett Excel-
dokument med en tabell för varje informant. I första spalten skrev jag frågan, i den andra 
skrev jag det centrala temat i intervjusvaret och i den tredje spalten skrev jag en ännu mer 
kortfattad reducering, på bara några enstaka ord. På detta sätt fick jag en tydlig bild av 
kärnbudskapen i intervjuerna och kunde utifrån detta kategorisera svaren i fem grupper:

 begrepp (mötesindustrin, möten med musik och lärande möten) 
 musik och ljudlandskap idag
 effekter av musik och ljud 
 praktisk tillämpning av musik och ljudlandskap i möten
 exempel (möte med musik, Hemmaplan AB)

När jag fått fram dessa grupper kunde jag sedan placera ut och vidga de intervjusvar som 
passade under respektive rubrik. Exemplet från Hemmaplan AB utformade jag som en 
sammanhängande berättelse som, enligt Kvale (1997), benämns som narrativ strukturering. 
I analyskapitlet kopplade jag sedan ihop det empiriska materialet med studiens teoretiska 
referensram och gjorde tolkningar utifrån egna reflektioner och erfarenheter. Denna analys 
mynnade sedan ut i ett antal slutsatser och en avslutande diskussion om validitet, reliabilitet 
och fortsatt forskning. 
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4 Resultat
Nedan presenteras det empiriska resultatet bestående av de kvalitativa intervjuerna och 
exemplet från Hemmaplan AB.
___________________________________________________________________________

4.1 Kort presentation av intervjupersonerna
Här följer en kort presentation av de fyra informanter som jag intervjuat. 

 Roger Kellerman, journalist och delägare av branschtidningen Meetings International. 
Tidningen behandlar ämnen som mötesstrategier, mötesrevision, mötens 
innehåll/genomförande/uppföljning, incentive och events, return on investment (ROI)
(Meetings international, 2008).

 Carina Löfroth, mötesstrateg och eventproducent, delägare av företaget Hemmaplan AB i 
Skellefteå som arbetar med mötesstrategier, redaktionell kommunikation och 
eventproduktion (Hemmaplan AB, 2008).

 Stefan Lindberg, ljuddesigner och forskare på Interactive Institute i Piteå. Interactive 
Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som skapar resultat genom att 
kombinera konst, design och teknologi. Det finns fem studios i Sverige med olika 
tematiska fokus. I Piteås studio, Sonic, ligger fokus på musik och ljud (Interactive Institute, 
2008).

 Johnny Wingstedt, doktorand vid Institutionen för musik och medier i Piteå på Luleå 
Tekniska Universitet, lektor i musik och medieteknik på Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm samt kompositör inom film och media. 

4.2 Mötesindustrin, möten med musik och lärande möten 
För att samtliga informanter skulle ha en grundförståelse kring begreppen i undersökningen 
och för att få fram nya infallsvinklar bad jag dem att beskriva vad de tänkte när de hörde 
begreppet ”mötesindustrin” och orden ”möten med musik”. I egenskap av mötesstrateg 
frågade jag även Löfroth om vad hon lägger in för värderingar i ”lärande möten”. 

Varken Lindberg eller Wingstedt känner till begreppet mötesindustrin särskilt väl men de 
säger båda att de förstår ungefär vad det innebär. Lindberg beskriver det som ett nytt ord som 
har skapats för att samla vissa saker under ett begrepp och Wingstedt associerar det till 
företag som lever på att anordna platser eller tillfällen för möten på olika sätt. Löfroth menar 
att begreppet mötesindustrin börjar växa fram, vilket hon är väldigt glad för eftersom det 
innebär att hon då jobbar i en bransch. Mötesindustrin omsätter över 50 miljarder per år, 
menar Kellerman, men eftersom det inte finns något som säger att det är en industri är det 
heller ingen som ställer några krav. Därför försöker de, enligt Kellerman, ställa de kraven 
genom tidningen Meetings International istället.

Möten med musik, menar Wingstedt, kan vara dubbeltydigt, dels kan det betyda möten där 
det finns musik och dels att man möter musik. 
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Enligt Lindberg har musik alltid att göra med möten. Musik verkar vara intimt förknippat med 
oss som människor och det finns en naturlig och allmänmänsklig koppling mellan möten och 
musik:

När människor möts hittar man ofta på en anledning att spela musik (…) det är svårare att hitta något 
sammanhang där många människor möts där man aldrig spelar musik.

Lindberg menar att nästan alla sammanhang där stora människomassor samlas är det någon 
form av musik, vare sig det är idrottsevenemang, politiska möten, religiösa möten eller 
demonstrationer. Enligt Löfroth är musik ett sätt att få människor att tolka ett budskap på ett 
sätt som talar till alla sinnen. Hon menar att ett bra möte aktiverar alla sinnen på ett jämt och 
balanserat sätt och att musiken spelar en viktig roll då den kan bidra till att stimulera både 
hörseln och, vid scenframträdanden, även synen. 

När det gäller lärande möten värderar Löfroth det högt och menar att lärande är 
grundstommen när hon jobbar med möten. Idag finns det någon uppfattning om att 
upplevelser enbart ska vara roliga och häftiga, menar hon, men det är inte allt utan man måste 
också komma ihåg att man ska lära sig något av dem. Ofta är det så med upplevelser att när 
man gjort det en eller två gånger vill man göra någonting nytt. Det handlar om att man vill 
lära sig någonting nytt, därför att människan har ett behov av att utvecklas. Enligt Löfroth är 
lärande möten att lära av varandra eller lära någon annan. Rent praktiskt har Hemmaplan AB 
lärandet som en av verksamhetens värdegrunder som de arbetar utifrån gentemot sina kunder. 
Överraskning är en annan värdegrund som de utgår ifrån:

Och då kan vi få frågan ibland av kunden, överraskning är också ett sånt ord man måste förklara, ”men 
lärande, vadå lärande, vad menar du, vad ska vi lära oss, det är väl ingen kurs, det är väl inte en 
utbildning det handlar om?” för att när man tänker på lärande så tänker man på skolan, men det kan vara 
så mycket mer.

Löfroth påpekar även vad hennes definition av ett möte är. Hon har gjort en generell 
bestämning för sig själv att möten är möten mellan människor där någonting kommuniceras 
här och nu. Möten för henne är därför lika mycket en konsert som en konferens, kongress, 
temafest eller en samverkansgrupp. På frågan om vad hon anser vara de viktigaste 
egenskaperna för ett bra möte svarar hon engagemang från båda parter, rätt målgruppsanalys i 
förväg och samarbete. Engagemanget handlar främst om att man från båda parter har en vilja 
att nå ett mål tillsammans, att producera ett bra möte. 

4.3 Musik och ljudlandskap idag
För att skapa mig en översikt av musikens roll i mötesindustrin, frågade jag informanterna hur 
musik används idag och vad ljudlandskap betyder för dem. 

4.3.1 Musikens roll i mötesindustrin idag
Enligt Kellerman används musik inom mötesindustrin först och främst som underhållning. 
Han menar att man inte vågar bryta några tabun eller gränser för vad man får göra på ett möte. 
Det finns dock företag som utarbetar pedagogiska metoder för att förbättra möten, exempelvis 
Future Lab och Svenska Möten, men Kellerman anser att den allt större debatten om hur man 
ska använda pedagogik inte överförts till den verklighet där möten används:

Jag påstår att ungefär 95 % av alla möten som hålls i Sverige gör att folk blir självmordsbenägna, så 
tråkiga är dom! [När det gäller] de sista 5 % svajar det mellan att vara på gränsen till att begå självmord 
till att det finns några som är riktigt bra. 
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Löfroth menar att musik helt klart har en roll inom mötesindustrin vilket delvis beror på att 
många som jobbar i denna industri idag från början kommer från musikbranschen (pop och 
rock). Många före detta artister har startat produktionsbolag som i sin tur jobbar med 
företagsarrangemang. Även inom reklam och marknadskommunikation kopplat till 
evenemang och möten används det en del musik för att föra fram ett budskap. De konstformer 
som får mest utrymme inom mötesindustrin är, enligt Löfroth, dans och musik. Hon säger att 
hon inte kan tala för andra i branschen, men inom hennes företag sker valet av musik aldrig 
slumpmässigt. De väljer både låtar och teman väldigt noga utifrån vad som ska kommuniceras 
och tänker noga igenom vilken genre det ska vara och vilken målgrupp det ska möta. Hon 
tillägger dock att man generellt sett inte är van att jobba med musik inom mötesbranschen. 
När det gäller konferenser, förbundsstämmor och liknande finns inte musik som någon 
naturlig del i själva mötena. ”Om vi skulle sjunga alla våra tal, om sången vore så som vi 
kommunicerar då vore det ju naturligt”, säger hon. Hon upplever därför att det fortfarande är 
det traditionella synsättet som styr i branschen. Konferenser är dock svåra att få in musik i 
menar hon, men desto större utmaning. Hennes företag Hemmaplan AB försöker att få in 
musik i möten med hjälp av nya grepp, som morgonsoffor eller ”tv-konceptet”. Då kan man 
skapa en debattmiljö med fåtöljer på scenen, ha ett husband på scenen eller spela en jingel 
efter att exempelvis VD´n har pratat. På så sätt är tv-konceptet ett bra format att få in musik 
på, menar Löfroth. 

4.3.2 Ljudlandskap
Ljudlandskap betyder många saker, menar Lindberg. Han tänker först och främst på den 
kanadensiske forskaren Murray Schafer som på 1960-talet uppfann ordet soundscape, vilket 
översatt till svenska blir just ljudlandskap. Schafer har forskat kring olika ljudmiljöer i vårt 
samhälle och hur detta ljud påverkar den musik som skrivs, hur konst görs och andra beslut 
tas. Lindberg anser att ljudlandskap är det ljudande landskap vi rör oss i som vi aldrig tänker 
på, som finns runt omkring men som är otroligt omedvetet. Det är ett nytt spännande begrepp 
som mer och mer har lyfts upp på en medveten nivå. Schafers tankar ligger till grund för hur 
de tänker på Interactive Institute, menar Lindberg, och de arbetar med att lyfta fram dessa 
frågor om hur ljud fungerar och påverkar oss. Lindberg tar ett praktiskt exempel på hur de 
arbetar och berättar om när de gjorde en installation på IceHotel2 i Jukkasjärvi: 

Vi designade en svit och inredde den inte bara med ljus, med fiberoptik, utan även inredde den med ljud 
för att utvidga rummet ytterligare från de här väggarna. Så vi skapade en stämning av ett motellrum i 
Texas med väldigt tunna väggar så man hörde grannarna på andra sidan och man hörde landskapet 
utanför, bilarna som körde förbi. Det är ett sätt att skapa en rolig kollision mellan var man är, längst upp i 
Lappland, i Norrbotten och det ljud man hör. Man förflyttas mentalt till ett annat ställe. Det var en 
medveten tvist vi gjorde.

Lindberg menar att de på Interactive Institute arbetar med musik och ljud väldigt medvetet. 
Musik och ljud i offentlig miljö är något de börjat tittat på nu. De driver även några projekt 
som handlar om att designa föremål som låter när människor rör sig och som exempelvis 
tillför någon stämning till lokalen eller överför information. Han menar att i offentliga miljöer 
idag används inte musik och ljud på ett genomtänkt sätt. ”Musik i offentlig miljö det betyder 
fortfarande att man tar ‘Greatest hits 07’ och trycker på play”, säger han. Där återstår det 
mycket att göra.

                                                
2 IceHotel är ett hotell gjort av is som byggs upp varje år. Hotellet är beläget vid Torneälven i Jukkasjärvi, 17 km 
från Kiruna.
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Även Wingstedt arbetar med ljudlandskap och för honom är ljudlandskap eller soundscape ett 
brett begrepp. Dels används soundscape som de ljud vi har omkring oss i vårt vardagliga liv, 
det ljudlandskap som vi hela tiden är i, det vi just nu hör. Sen finns det en snävare benämning 
som innefattar platser med designat ljud, där man medvetet har tänkt igenom ljudmiljön i 
förhållande till buller. Det kan också vara designat ljud till för exempelvis rekreation på spa
eller som i Disneyland i Paris. Det senare är ett bra exempel, menar Wingstedt, därför att det 
är ett av få ställen som väldigt aktivt integrerar musik i sitt soundscape, annars är soundscape
inte nödvändigtvis knuten specifikt till musik. ”På spa kan det vara lite new age-musik i 
bakgrunden blandat med lite fågelkvitter och ljud av vattenfall, men på Disneyland har de ett 
musikaliskt soundtrack som går hela tiden” (Wingstedt). Wingstedt berättar att han varit 
inblandad i några produktioner med soundscape, bland annat har han tonsatt ett pariserhjul på 
världsutställningen i Yokahama, Japan. Då symboliserade pariserhjulet en klocka och det blev 
en sorts ljudupplevelse när man åkte det. Han har även varit inblandad i produktioner av olika 
ljudinstallationer på konstutställningar och museer.

För Löfroth betyder ljudlandskap att man skapar musikmiljöer kopplat till musikupplevelser, 
till exempel i samband med tematiseringar. Detta används inom mötesindustrin idag menar 
hon men är inte lika utbrett som inom marknadskommunikationen. Att jobba med ljud till 
reklamfilmer och tv är mer vanligt bland företag idag än att jobba med ljudmiljöer till möten. 
Anledningen till detta är att ljudproduktioner är kostsamma och att den hörs av en begränsad 
målgrupp. De marknadsföringsaktiviteter som gjorts för ett visst företag återanvänds till stor 
del idag i de möten som anordnas för företaget, menar Löfroth. Det är mindre ofta det 
kommer andra vägen, men det tror hon kommer att vända med tiden. Blir mötesindustrin en 
erkänd industri och man ser hur viktigt mötet är mellan människor, att det faktiskt är 
direktkommunikation, tror hon att det kan vända så att mötesindustrin får vara med och styra i 
det musikaliska budskapet. Som det ser ut idag får de ofta rätta sig efter det som till exempel 
en reklambyrå har fastslagit, och sedan arbeta för att förstärka dessa värden i upplevelsen.

Löfroth berättar att de arbetar med någon form av musik och ljudlandskap i alla sina 
temafester, temaevenemang och temamöten. Sen producerar de möten eller konserter som är 
kopplade till exempelvis företagskommunikation internt då man kan välja att skriva om vissa 
låttexter och liknande. De regisserar möten utifrån det budskap som ska kommuniceras 
musikaliskt, tillsammans med artisterna och musikerna. Till viss del nyproduceras det musik, 
alltifrån en liten jingel till ett längre stycke beroende på resurser och tid.

4.4 Effekter av musik och ljud
Utifrån informanternas svar har det framkommit flera effekter som musik och ljud kan ha på 
oss människor och som kan vara relevanta att ha i åtanke vid utformandet av möten med 
musik. 

Lindberg säger att musiken tillför en dimension till, en intuitiv kunskap och menar att musik 
kan påverka människors beteenden, inducera känslor och skapa en stämning i en lokal. Rätt 
ljud och musik kan få människor att slappna av och öppna sig, det funkar som ett glas vin 
ungefär. Detta område är dock inte så utforskat utan här finns det utrymme för forskning, 
anser Lindberg. Han tar Muzak som exempel på musikpåverkan. När det är stängningsdags i 
affären ökar man takten på musiken för att folk ska handla klart och gå ut. Mitt på dagen 
spelar man istället ganska lugn musik för att folk ska stanna länge och köpa mer. Detta visar 
att vi påverkas väldigt omedvetet av musik, menar Lindberg. Både musik och film är till stor 
del känslomässig kommunikation och han refererar till en amerikansk filmljudläggare som sa 
”Sound makes it real, music makes you feel”. 
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Enligt Lindberg har vi människor också ett slags censursystem när det gäller musik och vi 
föredrar viss musik framför annan. Vissa personer kanske aldrig lyssnar på klassisk musik för 
de tycker det är otroligt tråkigt, medan andra tycker att pop är det värsta som finns. Det där 
systemet sätts ur funktion när vi tittar på film, menar Lindberg och musiken smiter förbi 
censuren och påverkar oss. Även Wingstedt kommer in på detta ämne och menar att 
svårigheten att använda musik som ska fungera för många är att välja en genre eftersom de 
flesta av oss har en väldigt stark relation till musik och starka åsikter om vad som är bra och 
dåligt. ”Det som kan vara superbra musik för en kan vara värsta tänkbara för någon annan och 
det är ofta knutet till genre”, säger Wingstedt. Det man då kan fundera på, menar han, är om 
man kan använda en genre för att provocera och en annan för att försöka smälta in. Det är 
viktigt att hela tiden försöka göra sig en bild av vad det är för målgrupp på mötet, precis som 
när man gör reklam. 

Löfroth upplever att det är svårt att veta vilka känslor människor kommer med till ett möte, 
man vet inte vad de har för smak och behov. Hon har också märkt att det inte är alla som 
uppskattar när man använder musik som man kan associera till, men om man istället använder 
nyskriven musik är det lättare för folk att acceptera den. Det beror också på vilken artist som 
framför musiken, menar hon. Människor har en relation till musik och därför kan det vara 
svårt att veta vilka känslor och reaktioner musiken skapar hos människor, det är känsligt.

Wingstedt tror ”stenhårt” på att musik och ljudlandskap kan bidra till mer lärande möten. Vi 
är vana att prata om att musik ger en viktig emotionell dimension, menar han, men med musik 
kan vi också kombinera den här emotionella dimensionen med mycket annat. I motsats till 
vad många andra har sagt och skrivit så tror han att musik kan representera både faktisk 
information, musik kan vara beskrivande, förmedla attityder och kan i sig vara en kommentar 
till saker. Designar man musik på det sättet, det vill säga denna kombination som man skulle 
kunna kalla pedagogiska och lärande möten och om man gör det på ett genomtänkt sätt så har 
det den stora fördelen att det finns mycket man slipper säga, som kommer genom andra 
kanaler. Musiken sänder ut många budskap som man tar för givet, utan att tänka på att det är 
musiken som gör det. Han tar ett gympapass som exempel:

Om man är på ett gympapass där man får veta vad man ska göra, man hör när man byter låt, ”jaha, nu är 
det jogginglåten, nu ska jag jogga”, man behöver inte titta på instruktören hela tiden. Har man varit på 
samma pass några gånger så har man dessutom lärt sig vad olika låtar betyder, man förstår kvalitén i 
rörelserna man ska utföra.

Det skulle bli väldigt svårt för en gympaledare att göra ett gympapass utan musik, menar 
Wingstedt. På samma sätt tror han att man kan tänka även i andra situationer som inte 
nödvändigtvis behöver vara lika fysiska. 

Löfroth tror att det absolut kan vara lärande att jobba mer med musik och ljudlandskap. Hon 
menar att man då bör använda det genom hela processen och skapa en upplevelse genom att 
jobba med musiken, bygga upp en stämning och någon form av musikalisk kulmen. Musik är 
lärande och pedagogisk, menar Löfroth, men vi i västvärlden är kanske inte kända för att 
naturligt använda musik på det sättet som man gör i Afrika eller i USA, de har ett friare sätt 
att se på musiken. Hon tror dock att det kan hända mycket även hos oss på det området.

Wingstedt menar att musik är ett kraftfullt verktyg att använda på ett medvetet sätt, men att 
det inte är helt lätt eftersom det är individuellt vad vi exempelvis upplever som uppiggande 
eller nervarvande. Det finns ändå vissa generella saker som kan fungera såsom musik används 
i reklam, till exempel att musikens tempi betyder en speciell sak. 
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”Med musik kan man ju resa med en människa”, menar Löfroth, ”man kan spela sorgsna låtar 
och då blir människor nedstämda och glada låtar och då blir folk glada”. Musik påverkar våra 
känslor väldigt starkt och det är alltid en utmaning, menar hon. Musik kan både överraska och 
väcka minnen från saker vi har upplevt.

Kellerman framhåller musikens upplyftande karaktär:

Jag är ju själv en gammal körsångare (…) hur vi påverkas av att sjunga rent mentalt, det är som att gå i 
terapi. Hur trött man än är när man går till en körrepetition så är man som en spelande, dansande lärka när 
man är färdig efter två timmar.

4.5 Praktisk tillämpning av musik och ljudlandskap i möten
En del av syftet har varit att undersöka hur man praktiskt kan skapa lärande möten med musik 
och nedan följer informanternas syn på detta.

4.5.1 För och nackdelar
Nackdelarna med musik eller ljud i möten är om det används ogenomtänkt, okänsligt och 
slentrianmässigt, menar Lindberg. Om man tar första bästa CD-skiva från hyllan bara för att 
det ska låta någonting då kan man hamna väldigt fel. Fördelarna om det är väl genomfört är, 
enligt Lindberg, att musiken skapar en stämning i lokalen och att musiken blir en del av 
inredningen. Det förlänger det visuella in i det audiella, men det kräver lite eftertanke och 
arbete för att få till det bra. Det vanligaste felet är att man har fel ljud och för lite dynamik. 
Ljudet blir då ett buller, vi hör det inte men det tynger oss ändå, man känner inte tyngden 
förrän man tar bort det från axlarna: 

Jag brukar säga det att ska man göra bra ljudlandskap som fungerar så måste man jobba med dynamik, 
spelar man ljud eller musik på samma nivå hela tiden så kommer det att upplevas som enerverande och 
störande och man förpassar det ur medvetandet. Det är som köksklockan hemma, man slutar höra den 
efter ett tag, det är ingen dynamik i tickandet och efter ett tag sorterar hjärnan bort ljudet. Eller som 
fläkten, man skulle kunna säga att dålig musik/dåliga ljudlandskap fungerar som fläktljud, det är väldigt 
skönt när man stänger av det.

Löfroth menar att det egentligen inte finns några som helst nackdelar med att använda musik, 
men hon tror däremot att det finns en okunskap kring att använda alla våra sinnen på ett bra 
och jämt balanserat sätt. Det finns även en problematik att till exempel stirra sig blind på den 
som framför musiken och att den personen ska vara känd. Som beställare av möten glömmer 
man bort att man har något att säga till om när det gäller vad man vill ha för musikalisk 
produkt. Ofta vill man ha det senaste man såg på tv på sitt evenemang och så glömmer man 
bort vad man egentligen har träffats för: 

Så som mötesarrangör handlar det hemskt mycket om det, att hjälpa kunden att hitta kärnbudskapet, 
”varför är vi här? (…) är det för att lyssna på den kända personen som vi såg på tv för tre veckor sen 
eller är det för att kommunicera ett internt kärnvärde?”

Musiken har en stor plats, men det är många andra aspekter i ett möte som också är viktiga att 
tänka på, menar Löfroth. En jämn balans mellan de olika faktorerna är det bästa. 

Enligt Wingstedt varierar fördelar och nackdelar beroende på vilken typ av möte det är. Under 
exempelvis en konferens är dialogen och konversationen viktig och då är ljudlandskapet 
viktigt rent akustiskt. Då handlar det ofta mer om att få det tyst omkring, eftersom musik kan 
bli distraherande. Musik och ljud har en förmåga att distrahera ibland, vilket han kan se som 
en nackdel i möten. 
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Han säger ändå att han tycker det skulle vara spännande att se hur man skulle kunna utforma 
ett bra soundscape för till exempel en konferens. På mässor är det lite annorlunda, säger han, 
då handlar det om att röra sig inom ett område och ta in information. Där kan ofta ljud vara ett 
stort problem eftersom mässhallar oftast inte är speciellt bra akustiskt sett. På mässor skulle 
man därför kunna tänka sig att musik och ljud skulle kunna hjälpa till att definiera olika rum, 
ljudrum, och även kunna användas för att maskera andra oönskade ljud. 

När det gäller presentationsteknik kan musik och ljud vara en fördel på så vis att åhörarna inte 
bara behöver lyssna på den som talar hela tiden, utan kan lyssna på musiken emellanåt, menar 
Wingstedt. Musiken blir ett föremål i sig och då kan man också hålla folks uppmärksamhet på 
ett bra sätt: 

Jag som åker på mycket musikkonferenser, tänker ofta på hur tysta och tråkiga presentationerna är. Min 
egen bakgrund är ju annars mest musik för film, så när jag gör presentationer har jag haft möjligheten 
att visa filmscener med musik, då försöker jag göra det så mycket som möjligt. 

4.5.2 Praktiskt användande
Inom presentationsteknik går det att jobba mycket med ljud för att hålla intresset vid liv, 
menar Lindberg och säger att ”det finns inte något så tröttande som en PowerPoint, det är nog 
en reflex hos oss att somna”. Musik kan användas för att bryta av långa monologer, möten 
och presentationer och det försöker de göra när de är ute och presenterar, berättar han: 

Då vi pratar om ljud försöker vi att spela mycket ljud också och inte bara visa en PowerPoint med 
staplar och diagram. Så att jobba med flera sinnen är bra vid presentationer. Det är knutet till vad det är 
för tema. 

Även Löfroth menar att musik kan användas inom presentationsteknik och säger att det 
används mer och mer idag. Det har funnits en väldigt lång historik med PowerPoint som inte 
har handlat om så mycket mer än tysta bilder och någon som har pratat. Ljudet och musiken 
tar mer och mer plats, menar hon. På samma sätt som man har producerat PowerPoints kan 
man producera presentationer med ljud, exempelvis en presentation med en berättarröst och 
musik, men hon tror inte att det riktigt har kommit igång än och att det skulle kunna gå att 
göra mycket mer.

Lokaler går också att förändra genom musik. Lindberg menar att om det är en väldigt tråkig 
lokal kan man liva upp den med bland annat ljudlandskap. Ljud påverkar oss oftast omedvetet 
och man kan med ljudets hjälp skapa en illusion av att lokalen är vackrare än den egentligen 
är. Så fungerar även filmmusik, det är musik man aldrig riktigt hör utan en omedveten 
kommunikation. ”Man kan komma ut från en film på två timmar och tycka det var världens 
bästa film och så frågar någon om musiken och då frågar man sig, var det någon musik?”, 
säger Lindberg. 

Det är också viktigt att anpassa musiken eller ljudet till målgruppen. Det kan bli otroligt fel 
om man inte vet vilka som kommer. ”Man tror att det ska komma ett gäng gubbar som är 
byggnadsingenjörer men så kommer det ett gäng 35-åriga kvinnliga byggnadsingenjörer”, 
säger Lindberg. 

Det svåra med att använda musik är att vi ofta upplever de informativa sidorna av musiken på 
ett väldigt omedvetet plan, menar Wingstedt. Vi sitter på kunskap om dessa sidor som vi inte 
vet om att vi har. Det första man bör göra klart för sig är vad man kan använda musiken till 
och i vilken situation den ska användas. 
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Utifrån detta kan vi sedan göra medvetna val av musik. Hur vi upplever musik är otroligt 
knuten till den situation som musiken presenteras i (Wingstedt): 

Musiken i sig tror jag inte vidarebefordrar någon information utan det är situationen som musiken är 
knuten till, det är samspelet (…) om man tar film till exempel – [det] är samspelet mellan bild, dialog, 
ljudeffekter och musik som gör att musiken får en specifik mening. 

Ska man få det att fungera på ett bra sätt så handlar det därför om att använda musik på ett 
dynamiskt vis, som uttrycksmässigt kan passa en specifik situation, menar Wingstedt. När 
situationen förändrar sig så behöver man kanske en annan musik. Sedan gäller det också att 
vara uppmärksam på om musiken distraherar eller tillför något. Detta är något som går att 
applicera på flera områden. När man exempelvis gör en presentation väljer man noga ut vilka 
bilder man visar och på samma sätt gör man med musiken. 

Man kan använda musik i princip överallt, anser Löfroth. Det har gjorts tester av olika 
musikupplevelser på bland annat toaletter och flygplatser för att musiken ska fungera 
avslappnande eller interagerande och det tror hon på. Hon tror att det tidigare har funnits 
någon tanke att det är bra när det är tyst, men menar att ”det är väl bra att det låter också, det 
är väl inte sämre det”? En annan sak Löfroth poängterar är att man ofta glömmer bort att 
förstärka ljud på olika ställen i ett evenemang till exempel i en foajé där någon spelar piano 
och det kommer många människor. Musiken måste ofta förstärkas för att höras. 
Mötesarrangörer satsar ofta ganska hårt på scenen men man glömmer bort den där totala 
ljudmattan i ett möte: 

Ljud är ju en sån sak som man måste vara jättenoga med. När det försvinner i det ena rummet så 
förstärks det i nästa rum, det får aldrig bli helt tyst och det får aldrig bli tyst på fel ställe.  

Även köparna av mötet och de som besöker möten kan reagera i efterhand för att man tycker 
saker och ting var dåligt, menar Löfroth. Exempel på sådana kommentarer kan vara att det 
inte fanns en fungerande ljudanläggning precis just då eller att man inte hade kommit ihåg att 
dra upp regeln så det blev tyst en stund. Det är viktigt att ha duktiga ljudtekniker som ser till 
att det alltid finns bra ljud. Det gäller också att mikrofonträna talare, menar hon, det är också 
en form av ljud. Arrangerar man ett event där det kan bli spontana tal kan upplevelsen för 
både gäster och talare förstöras om det inte finns en mikrofon, eller om det blir rundgång i 
ljudanläggningen. Det händer alldeles för ofta, menar hon. Allt måste repeteras och vara 
genomtänkt. Talljud är också en form av musik eller ljud och människor blir irriterade om 
man inte hör vad någon annan säger för det är ju ett budskap som kommuniceras: 

När man pratar ljudlandskap i mötesindustrin idag så tycker jag att det finns mycket att göra inom 
talade ljudlandskapet också, inte bara det musikaliska, för att få en bra upplevelse totalt. Välkomsttal 
utan mikrofon och 20 av 200 hör, det är ju katastrof! 

Man står inför många val när man ska använda musik i möten, ett exempel är om musiken ska 
vara live eller inspelad. Wingstedt menar att det är stor skillnad på live och inspelad musik. 
Om man spelar live har musiken en väldigt tydlig avsändare, vilket påverkar människor på 
olika sätt och det finns också ett visuellt element. Om man tar en mässa som exempel kan det 
i vissa fall vara ett häftigt grepp att ha levande musiker som sitter i en monter och spelar, 
menar han, det attraherar folk på ett annat sätt än om man bara spelar en CD-skiva. I andra 
fall vill man inte se dem som spelar för att det är andra saker man ska titta på. När det ena 
eller andra är bra det beror på i vilken mån de olika dimensionerna distraherar eller tillför 
något i situationen.
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Det finns många utmaningar med att komponera musik och ljudlandskap till möten, menar 
Wingstedt. Det handlar först om att förstå situationen som helhet och situationens dynamik. 
Där måste man räkna in saker som exempelvis andra ljud, deltagarnas tänkta aktiviteter, 
visuella aspekter, om man ska röra sig eller inte. Sen gäller det att förstå och göra sig en bild 
av den interpersonella dimensionen, till exempel vilken relation man kan tänka sig att de här 
människorna på det här mötet har till genrer. En utmaning skulle kunna vara att kunna göra 
musik som kan anpassa sig efter situationen, säger han:

Det vet jag inte riktigt hur man skulle göra, men det experimenteras det ju med en del i bland annat 
dataspel, alltså adaptiv musik som på något sätt anpassar sig efter vad användaren gör och var man är i 
spelet. Liknande principer skulle ju vara intressanta att fundera över även när det gäller öppnare 
mötessituationer.

Enligt Wingstedt har det i viss mån komponerats musik till möten tidigare, på exempelvis 
mässor används det medvetet, men musik till konferenser har han aldrig hört talas om. Han tar 
upp exemplet Disneyland igen och säger att han blev helt förförd av vad de lyckades göra där. 
Det är en utomhusanläggning och de lyckades förmedla en känsla att vara med i en film hela 
tiden, säger han. Musiken kom från osynligt placerade högtalare och musiken förändrades när 
man kom till olika miljöer utan att det gick att upptäcka skarvarna. De lyckades hålla en 
mycket bra ljudkvalitet hela tiden och en väldig kontroll som man sällan ser idag. Men på 
museer och andra installationer görs det ibland bra och spännande försök att använda musik 
och ljud, säger Wingstedt. 

Kellerman menar att man kan använda många metoder för att påverka möten, däribland musik 
och ljud, men också ljus, färger, pedagogiska metoder i övrigt, lokalers utformning, möbler 
och möblering. ”Alla saker som får din hjärna att inte bli fyrkantig gör att vi kanske tänker 
bättre tankar, det är vad vi hoppas i alla fall”, säger Kellerman. 

4.5.3 Framtiden
Det sker en utveckling inom mötesindustrin idag, både i Sverige och i övriga världen, vilket 
Kellerman ger flera exempel på. Kellerman jobbar, förutom på tidningen Meetings 
International, även i organisationen MPI (Meeting Professionals International) som nu har 23 
500 medlemmar i hela världen, varav 160 i Sverige, och är snabbt växande. MPI är ute efter 
att skapa nya metoder för att skapa möten med bättre innehåll. Idag pratar väldigt många 
företag om möteskommunikation och det, menar Kellerman, är en kanal precis som reklam 
och man borde vara lika professionell med sina möten som när det gäller reklam. Men 
generellt sett på företag idag så finns det väldigt sällan någon som är meeting manager, men 
han tror att det kommer. I Amerika är det ganska vanligt där det finns många stora företag, i 
Sverige har vi istället många små företag. Men det som händer nu, menar Kellerman, är att 
MPI:s medlemmar börjar lära av varandra och kunskapen sprids som ringar på vattnet. Fler 
och fler medlemmar börjar få större insikter om utvecklingsmöjligheterna i mötesindustrin 
och han menar att ”till slut når man en kritisk massa och då flyttar man inte ett steg framåt 
utan tio steg framåt”. Det finns många exempel på företag och organisationer som börjar 
utveckla och uppmärksamma vikten av möten och mötesstrategier. På föreningen för travel 
managers, SBTA (Swedish Business Travel Association), hemsida står det numera ”travel and
meetings management”. Den första renodlade mötesutbildningen på universitetsnivå heter 
BMM (Business Meetings Management) och genomförs på Högskolan Dalarna. 



33

Enligt Kellerman är det därmed många spännande små öar som uppstår men att det krävs 
initiativtagare som driver på utvecklingen och att det krävs pengar för utbildning inom 
området:

Det bör plockas fram pengar ur Riksbanken eller Riksbankens Jubileumsfond. I Danmark gör man så, 
där är det universiteten som går till banken och säger att ”vi vill ha pengar”, ”vi vill ha 3 miljoner kr för 
att göra ett projekt för vilka pedagogiska metoder vi kommer att använda de närmaste 10 åren”.

I Sverige har vi bara en turistprofessor trots att turismen omsätter 250 miljarder kronor. 
Däremot har vi mängder av professorer inom jordbruk som inte omsätter någonting, bara för 
att vi var ett jordbrukssamhälle för 100 år sedan, menar Kellerman. Det tar ofta väldigt lång 
tid att ställa om tankemässigt när en sådan här industri utvecklas. 

Enligt Lindberg finns det absolut en potential i att använda musik och ljudlandskap i möten 
om det görs på rätt sätt. Musiken har en förmåga att föra människor närmare varandra och 
skapa känslor. Det bör fungera lite som filmmusik, den ska finnas där och påverka oss men 
man ska inte medvetet lyssna på musiken, då funkar den som bäst, menar Lindberg.
Det gäller att välja rätt musik och jobba med dynamik för att förhindra att det blir ett störande 
moment:

”Greatest hits 07” kanske inte är det bästa valet. Man måste ha, antingen om man har det själv eller hitta 
folk som har känslan för hur man gör. För jag tror att man måste jobba dels med känslan men också 
med dynamik, annars blir det det här fläktljudet ”åh, så skönt att de stängde av” känslan. 

Även Wingstedt anser att det finns en potential i att använda musik i möten, beroende på 
vilken typ av möte och i vilken situation det ska användas. Han menar att i det stora hela är 
musik underanvänt och man glömmer ofta bort dimensionen med musik och ljud, man tar det 
för givet:

Man kan bli förskräckt ibland när man har lämnat hela ljudbiten åt sitt öde, [något] som i sig faktiskt 
kan vara störande. Jag var på en presentation på ett ställe (…) där mötesrummet var i direkt anslutning 
till företagets kök och då passade föredragshållaren på att slå två flugor i en smäll, så samtidigt som hon 
skulle hålla sin presentation så slog hon på diskmaskinen i köket. Man hörde ingenting. 

Det första steget mot ett schysst ljudlandskap är att ta bort ljud, menar Wingstedt. Den 
viktigaste delen av ljudet är tystnaden. Det är många dimensioner att hålla reda på när det 
gäller musik och ljud i möten, men gör man det med fingertoppskänsla, lite lekfullhet och 
klokhet så tror han att det kan vara väldigt kraftfullt. 

Löfroth håller med om att musik har potential i möten och tror att det kommer att bli en av de 
nya trenderna inom mötesindustrin. I takt med att mötesindustrin växer och prioriteras av 
kunderna, och denna kompetens efterfrågas, så kommer man även att efterfråga annorlunda 
sätt att jobba med kommunikation där musik är en del. Det är också intressant att se vilka som 
blir producenter eller leverantörer av musiken och ljudlandskapen till mötesindustrin, ”kanske 
någon från Musikhögskolan i Piteå”, säger hon, ”för det skapandet tror jag är viktigt ihop”. 

Viktigt att tänka på när man hanterar musik i möten, menar Löfroth, är att man som arrangör 
måste tro på den ingivelse man har:

Man måste ha så pass mycket rutin så att man vet att den här låten blir bra och den här blir det inte, man 
ska aldrig vara nöjd när man känner att den här låten biter inte, man måste vara aktiv hela tiden för man 
har en levande massa framför sig, man måste ha fingertoppskänsla för det man gör. 
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Sen är det svårt att ”please them all”, menar hon. Det är en omöjlighet att få alla kunder att bli 
helt nöjda med mötena, precis som det är svårt att få alla nöjda med tv-program eller liknande.  
Kellerman säger, angående musikens roll i möten att:

Det är självklart att musik skulle kunna förändra ett möte, om inte annat så att det åtminstone hände 
någonting utöver det tråkiga, trista som det brukar vara, då de enda riktigt roliga grejerna är avbrotten för 
måltiderna.

4.6 Exempel på möte med musik
I intervjun med Carina Löfroth bad jag henne även att ge ett exempel på ett möte där hennes 
företag Hemmaplan AB använt musik, för att få en bild av hur deras arbete med musik i 
möten kan se ut. Då berättade hon om ett arrangemang de genomförde på Rönnskärsverket 
förra året. Jag presenterar här exemplet genom att med mina egna ord återberätta Löfroths 
beskrivning av mötet. 

Detta musikaliska möte som genomfördes förra året var ett arrangemang för det Bolidenägda 
smältverket i Rönnskär. Vid Rönnskärsverken utvinns bas- och ädelmetaller ur koppar- och 
blykoncentrat samt ur återvinningsmaterial. Rönnskär ligger i Skelleftehamn, ca 20 kilometer 
öster om Skellefteå i Västerbotten (Boliden, 2008). Arrangemanget var ett genomregisserat 
möte, utformat som en konsert eller show. Hemmaplans utgångspunkt för evenemanget var att 
kommunicera företagets varumärke internt och specifikt avdelningen Rönnskärs kärnvärden. 
Det var en konsert där de framför allt visade på hur smältverket får det moderna samhället att 
fungera, eftersom det är vad deras verksamhet handlar om. Hur de tar hand om våra 
skrotprodukter, smälter ner dem och gör nya produkter men också hur de bryter malm, 
förädlar och gör guldtackor. Hela deras verksamhet kommunicerades i det här evenemanget.

Showen innehöll fyra strategiskt väldigt olika akter där de utgick från de värdegrunder 
Hemmaplan har när de regisserar möten, däribland lärande och överraskande moment. 
Artisterna som medverkade i evenemanget var Jill Johnson, Maria Lundquist, Roger Pontare 
och gruppen Con Rytmo. Det var totalt 800 personer i publiken, uppdelat på två 
föreställningar samma dag och showen var cirka 1,5 timme lång.

Enligt Löfroth blev Con Rytmo det som människor mindes mest av från showen och det de 
heller aldrig hade sett tidigare, så för många blev det därför en musikalisk upplevelse utöver 
det vanliga. De som har sett Con Rytmo förut skulle kanske tänka ”jaha, det är Con Rytmo 
igen”, menar hon, men för den här publiken blev det verkligen succé. Framgångsreceptet låg i 
att det var en jämn balans mellan alla sinnen. ”Det var med lite film, tal, lite hjärta och smärta 
och kärlek och glädje, hela spannet”, säger hon. Showen leddes av Maria Lundquist som 
gjorde ett fantastiskt jobb på scenen och som under konserten både var den humoristiska Sally 
och sig själv och även läste en dikt som berörde många människor. Jill Johnsson är ju en artist 
som folk kan längta efter att se och som är en lite mer känd profil, menar Löfroth. Con Rytmo 
gjorde musik med trummor, bland annat i mörkret med lysstavar, vilket de är jätteduktiga på. 
Roger Pontare stod för det lite mer jordnära och lugna men ändå imponerande. 

Löfroth menar att det inte var så mycket nyproducerad musik i konserten, men för mottagaren 
blir det nyproducerat utifrån att publiken inte sett akterna tidigare. För att anspela på 
guldtemat inleddes konserten med ”Guldfeber” med Charlie Chaplin på svartvit film. En 
liknande aktivitet kommer också i vår, 2008. Boliden anordnar liknande aktiviteter ganska 
tätt, menar Löfroth, och har förstått värdet i att arrangera evenemang. 
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5 Analys
I detta kapitel kommer jag att utifrån mitt syfte diskutera och analysera resultatet från studien 
genom att väva ihop det empiriska materialet med den teoretiska referensramen och egna 
synpunkter och tolkningar.
___________________________________________________________________________

5.1 Hur musik och ljudlandskap kan bidra till lärande möten
Upplevelseproduktion handlar mycket om att hitta nya kreativa lösningar för att skapa 
förutsättningar för upplevelser. Därför har jag valt att undersöka hur man utifrån ett 
upplevelseperspektiv skulle kunna skapa förutsättningar för upplevelser på nya sätt inom 
mötesindustrin, nämligen genom att applicera musik och lärande på mötesindustrin. Min 
strävan var att dels hitta nya utvecklingsmöjligheter i mötesindustrin och dels undersöka om
musik används, eller skulle kunna användas, i möten idag. Jag sökte tidigare forskning om 
ämnet i litteratur, artiklar, uppsatser och hemsidor på Internet. Jag kunde dock inte hitta något 
exempel på det som jag ansåg var ett genomtänkt och nyskapande sätt att använda musik i 
möten. Ytterligare parametrar som fångade mitt intresse var ljud och ljudlandskap och hur 
dessa påverkar människan, samt begreppet lärande möten. Lärande möten var enligt källorna 
en metod på frammarsch inom mötesindustrin. En tanke väcktes att man skulle kunna 
använda musik för att skapa lärande möten, vilket jag inte kunde se förekommer idag. 

Lärande möten handlar om att de inblandade parterna i mötet lär sig något, utvecklas, 
kommunicerar, blir inspirerade och motiverade. Dessa möten är fördelaktiga för 
affärsresultaten och är investeringar för företag, och de börjar efterfrågas mer och mer 
(Wildhuss, 2004).

Musiken kan påverka människans kropp, känslor, humör och hälsa. Samtliga av dessa 
faktorer anser jag påverkar lärandet. Om kroppen mår dåligt eller man är stressad, hjärnan går 
på högvarv och humöret är i botten då är man inte mottaglig eller kapabel till att varken göra 
bra affärer, sitta på möten eller lära sig nya saker. Detta går att härledas till Maslows teori om
behovshierarkin. De mest grundläggande behoven måste tillfredsställas innan vårt behov av 
självförverkligande och utveckling väcks (Wahlström, 2002). Både kropp och själ bör därför 
vara i balans för att effektiva och kreativa möten ska kunna ske. Musik kan vara en metod för 
att balansera och inspirera mötesdeltagare.

Det finns fyra olika begrepp om ljud i denna undersökning och kommer nedan att kort 
klargöra hur jag använder dessa begrepp och vad jag lägger in för betydelse i dem:

Ljud – är den allmänna benämningen som innefattar allt vi kan höra i vår omgivning.
Ljudlandskap – betecknar jag som det naturliga eller obearbetade landskap av ljud som vi 
dagligen rör oss i och som vi måste tänka på och anpassa för att reducera buller i möten.
Akustisk design – Schafers (1994) begrepp som jag väljer att kalla ljuddesign
Ljuddesign – är det formgivna och bearbetade ljudet som är lämpligt att använda i möten.

5.1.1 Inlärning och motivation
Löfroth menar att det idag finns en generell uppfattning om att upplevelser endast ska vara
häftiga och roliga, men hon vill framhålla att det även är viktigt att man ska lära sig något av 
dem för att utvecklas. Hon har lärandet som en grundstomme när hon arbetar med möten och 
har det även som en av värdegrunderna i företaget. Lärandet är dock inte lika självklart för 
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kunderna, som kan ifrågasätta dess innebörd och förknippa det med utbildning och skola. Det 
kan dock vara mycket mer än så, menar Löfroth. Lärandet handlar inte här om pekpinnar och 
disciplin utan jag menar att lärandet är en förutsättning för bra och effektiva möten. För att 
skapa lärande möten krävs det då att man vet hur man ska hantera och underlätta människans 
förmåga att lära och ha kunskaper om hur inlärningsprocesser går till. Inlärningsprocess 
består i att lära in ny information i hjärnan, lagra den i minnet för att sedan aktivera 
informationen vid ett senare tillfälle. Om det uppstår brister i någon av dessa faser gör det att 
vi har svårt att minnas (Lundh et al., 1992; Hård af Segerstad et al., 1996). Därför är det 
viktigt att skapa en läromiljö i mötena som engagerar och motiverar människorna att 
uppmärksamma och koda in informationen i minnet och förhindra att störningsmoment 
kommer i vägen för inlärningsprocessen. Självmotivation är den bästa stimulansen för lärande 
och för att vilja lära krävs ofta att man ser ett behov och en relevans av kunskapen i jobb eller 
privatliv. Denna motivation till lärande hör också ihop med vårt livslånga lärande som 
uppmärksammas mer och mer i organisationer idag och får stå i fokus i alltfler möten. Synen 
på utbildning som en engångsinsats försvinner och ersätts av det livslånga lärandet (Ahrnell & 
Wildhuss, 1999). Nyfikenhet är en annan sak som gör oss motiverade att lära och som skulle 
kunna utnyttjas i lärande möten genom att utmana deltagarna med nya och spännande 
uppgifter. Upplevelser i form av spänning, trygghet, skönhet eller dramatik kan nyttjas i 
undervisande syfte, då varierande inslag av emotionell karaktär kan bidra till bättre 
inlärningsresultat (Börjesson, 1992; Hård af Segerstad et al., 1996; Vella, 2002; Ramsborg et 
al., 2006). 

Som Kellerman uttrycker det så är 95 % av alla möten i Sverige så tråkiga att folk blir 
självmordsbenägna. Detta uttalande är möjligen överdrivet, men visar ändå på ett missnöje 
och ett problem. Generellt sett så glöms musik och ljud oftast bort i offentlig miljö och 
används inte på ett genomtänkt sätt, vilket i sig kan vara störande. Musik är underanvänt och 
man är inte van med att jobba med musik i mötesindustrin idag, där återstår mycket att göra 
(Lindberg; Löfroth; Wingstedt). Detta tolkar jag som att det finns för lite kunskap om hur 
musik och ljud kan användas i offentlig miljö, även inom mötesindustrin. Många möten 
levererar inte tillräckligt med stimulans för att motivera eller engagera deltagarna, därför ser 
jag en potential i mitt resonemang med att integrera lärande med musik. Pine och Gilmore 
(1999) talar om edutainment, en blandning av lärande och underhållning vilket jag tror kan ha 
stor framgång i möten. Ahrnell och Wildhuss (1999) menar att en regel för kunskapsmöten är 
att underhålla och roa för att lätta upp kunskapen och förhindra att mötet blir för tungt. Jag 
anser därför att musik och ljud kan vara denna stimulerande effekt för att förhindra tråkiga 
och ineffektiva möten.

Wingstedt menar att musik både kan representera faktisk information, vara beskrivande och 
förmedla attityder. Designar man musik med denna kombination av aspekter kan man skapa 
lärande möten. Han menar också att i exempelvis film är samspelet mellan bild, dialog, 
ljudeffekter och musik som gör att musiken får en specifik mening. Jag tolkar det som att 
detta även kan appliceras i möten med hänsyn till vad Alger (2002)  menar, nämligen att
lärande bör kopplas ihop med de tre ledorden; berättande, interaktivitet och rörlighet. För att 
skapa mening och förstå information måste den relateras till berättelser och upplevelser, inte 
bara memoreras. Berättelser kan vara ett medel för att förena teori och praktik. Inlärning 
kräver även interaktivitet och dialog, inte envägskommunikation. Även Wildhuss (2004) 
påpekar att envägskommunikation inte är rätt väg att gå utan förespråkar dialog och 
upplevelser för att uppnå bättre och effektivare möten. Mötesdeltagare idag efterfrågar mer 
kreativa möten som stimulerar alla sinnen. Löfroth instämmer och menar att ett bra möte 
aktiverar alla sinnen på ett jämt balanserat sätt. Musik är en viktig stimulans i möten och kan 
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underlätta för människor att tolka ett budskap. Andra egenskaper för ett bra möte, menar 
Löfroth, är engagemang, samarbete och rätt målgruppsanalys i förväg. 

I denna undersökning har jag funnit flera teoretiska och empiriska argument för att musik har 
positiv och lärande effekt på möten. Lärande är en multisensorisk upplevelse och människor 
lär sig mer när de är engagerade i läroprocessen på flera nivåer. Musik, färger, rörelse och 
interaktion är några faktorer som alla bidrar till den optimala läroupplevelsen för 
mötesdeltagare. Möten bör berikas med andra visuella och auditiva stimuli än enbart den 
traditionella presentationstekniken som PowerPoints och informationshäften. Detta styrks 
även av Lindberg, Löfroth och Wingstedt som alla har erfarenhet av tysta och tråkiga 
PowerPoint-presentationer och som istället förespråkar användningen av musik, ljud och 
filmklipp i presentationer för att hålla publikens intresse vid liv. 

Musik kan bidra till mental koncentration, fokusering, organisering och att väcka minnen. En 
av de mest basala saker musik gör är att blockera annat ljud samt hjälpa till att inspirera och 
motivera människor. Jag tolkar DeNoras (2000) undersökning om klassisk musik i relation till 
koncentration, som att musik kan ha en förmåga att skapa större koncentration och 
fokusering. Detta kan leda till bättre inkodning och lagring av information, vilket i sin tur kan 
bidra till lärande möten. 

Ljudskulpturer, eller komponerat ljud, kan skapa lämpliga stämningar i möten och events. 
Musik har en liknande effekt i lärosituationen, då musiken kan hjälpa till att reducera 
frustration orsakat av stress, höja humöret och ge energi. Musik påverkar matsmältning, 
cirkulation, andning och immunsystemet. Känslomässigt hjälper musik till att utsöndra 
endorfiner och stimulerar kreativitet och självförtroende (DeNora, 2000; Ramsborg et al., 
2006). Som tidigare nämnts gör dock för mycket stimuli och sinnesintryck att vi sållar bort 
det vi anser vara oviktigt, därför krävs en balanserad stimulinivå. Musik som spelas innan ett 
möte kan också välkomna människor in till ett rum och bryta den initiala tystnaden. Musik 
som spelas i bakgrunden bör vara anpassad så att musiken inte stör konversationen. Även om 
inte alla är medvetna om musiken, har den ändå en effekt på gruppen (Ramsborg et al., 2006). 
Jag anser även att ljudsymbolism är användbart i inlärningssammanhang då man i möten kan 
lägga till ljud för att förena teori med praktik och levandegöra mötet. 

Att engagemang, motivation och aktivering av våra sinnen påverkar vår inlärningsförmåga 
återkommer både i teorierna och i det empiriska underlaget. Människor har dock olika 
inlärningsstilar beroende på hur man bäst lagrar information i hjärnan, antingen har man en 
visuell, auditiv eller kinestetisk lärandemetod (Ramsborg et al., 2006). Detta komplicerar 
appliceringen av musik i möten, eftersom det kan vara svårt att veta vilken typ av
lärandemetod som just deltagarna på det aktuella mötet föredrar. En idé för att gardera sig så 
att alla ska kunna ta till sig informationen skulle kunna vara att använda en variation av dessa 
metoder och därmed presentera information med exempelvis både bild, ljud och mer 
handgripliga, praktiska aktiviteter. 

För att skapa en lärande upplevelse och informera någon på ett bra sätt som ökar deltagarens 
kunskaper krävs det även ett aktivt deltagande. Man måste engagera sinnet för intellektuell 
utbildning och aktivera kroppen för fysisk träning (Pine & Gilmore, 1999; Ramsborg et al., 
2006; Svedberg, 2007). Detta kan förverkligas genom mötesformer, som exempelvis 
seminarieform, där dialog och aktivitet hos mötesdeltagarna uppmuntras. Då engageras man 
mer och håller sig insatt i ämnet. 
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Samtliga informanter i denna undersökning anser att musik och ljudlandskap kan bidra till 
mer lärande möten och att det finns en potential och en marknad för att använda musik i 
möten. Lindberg menar att musiken tillför en dimension till och en intuitiv kunskap som kan 
påverka människors beteenden, inducera känslor och skapa en stämning i en lokal. Rätt ljud 
och musik kan få människor att slappna av och öppna sig. Musik verkar vara intimt förknippat 
med oss som människor och det finns en naturlig och allmänmänsklig koppling mellan möten 
och musik (Lindberg). Kellerman menar att ljus, ljud, färger, lokalers utformning, möbler och 
pedagogiska metoder är exempel på saker som får våra hjärnor att inte bli fyrkantiga, vilket 
kanske leder till att vi tänker bättre tankar. 

5.1.2 Humör och stress
Musik påverkar oss som tidigare nämnts på många plan, både känslomässigt och fysiskt. När 
vi lyssnar på musik eller musicerar själva sätter en rad olika fysiska och kemiska processer i 
gång i kroppen. Blodtrycket, pulsen och andningsfrekvensen påverkas, hormoner utsöndras, 
muskler spänns eller slappnar av. Kroppen försätts även i vakenhet och beredskap och ofta 
börjar vi röra oss utan att vi är medvetna om det (Lilliestam, 2006). Att musiken har denna 
förmåga att försätta kroppen i vakenhet leder i förlängningen till att vi håller oss vakna på 
exempelvis möten. I ett aerobicpass har musiken har en organiserande och styrande funktion, 
där musiken får deltagarna att motiveras och slappna av. Musikvalen görs främst utefter 
tempo, rytm, melodi och genre. Under uppvärmning och avslappning är tempot lägre än i 
passets intensiva mitt (DeNora, 2000). Detta skulle även kunna appliceras på möten så till 
vida att musiken styr stämningen i mötet, om det ska vara en peppande eller avslappnande 
miljö. Wingstedt tar även han upp ett exempel med ett gympapass där han menar att musiken 
kommunicerar halva budskapet, man behöver inte titta på instruktören hela tiden utan hör i 
musiken vad det är man ska göra. Musiken kommunicerar på ett undermedvetet sätt och vi 
tolkar ofta musikens budskap utan att tänka på att det är musiken som gör det. 

Detta innebär i praktiken att när man ska använda musik i möten bör man vara noggrann och 
uppmärksam på vilket budskap musiken ska förmedla och fundera kring vilka effekter just 
denna musik ger. Vilka dolda budskap uttrycker musiken, vad säger tempot, genren och 
harmonierna om musiken? Liknande funderingar nämner även Ahrnell och Wildhuss (1999) 
men med den skillnaden att de talar om möten och vilka budskap som ska kommuniceras och 
förmedlas genom mötet. Här kan man enligt min tolkning sammanföra dessa aspekter genom 
att först bedöma och bestämma vilket budskap som ska förmedlas med möten för att sedan 
applicera lämplig musik som stämmer överens med mötets syfte och budskap. 

Musikens effekt på vår hälsa är omdiskuterat och till viss del forskat på. Lilliestam (2006) 
menar att musik är en sammansatt upplevelse som kan tyckas främja vår hälsa, men det är 
svårt att mäta och bevisa sambanden mellan musik och hälsa. Det är svårt att avgöra om det är 
musiken eller något annat element som påverkar hälsan. Bojner och Horwitz (2005) menar att 
vi lever i ett stressigt samhälle med höga krav, brist på tid och oförmåga att slappna av. En 
lösning skulle enligt dem vara konstnärliga upplevelser som gör att människor kan gå ner i 
varv och bli tillfreds med tillvaron. Musiken har där en viktig roll, men det är väldigt 
individuellt och det kan vara så komplicerat som att stressade människor kan bli lugnade av
stressade musikmiljöer. Jag kan här dra kopplingar till Löfroths resonemang om hur svårt det 
kan vara att uppskatta vilka känslor mötesdeltagare har när de kommer till ett möte och vad de 
har för smak och behov. Musik kanske kan vara ett bra hjälpmedel för att få människor att 
komma i samma mentala tillstånd inför ett möte. Oavsett vilka känslor eller vilket humör 
deltagarna kommer med så kan musiken i mötets introducerande del hjälpa till att samla ihop 
alla och få människor att stressa ner, ställa in sig och förbereda sig inför det aktuella mötet. 
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Musik är nämligen ett effektivt verktyg för att påverka och reglera humör, sinnesstämningar 
och energinivå. Musik kan förhindra stress och trötthet och är en resurs för att modulera och 
strukturera våra känslor, motivation, önskningar, uppförande och handlingskraft (DeNora, 
2000; Lilliestam, 2006). Känslorna uppstår i och med musikens egenskaper som tempo, rytm, 
harmonik och tonhöjdsläge. Exempelvis förknippas glädje i vår kultur med snabbt tempo, dur, 
hög ljudstyrka, ljus klangfärg och en okomplicerad musikalisk form (Gabrielsson, 2004). 
Musik och dofter har särskilt stor förmåga att återkalla starka känslor ur minnet (Scherer & 
Zentner, 2001). 

5.1.3 Situation och målgrupp
Musikens och ljudets effekter på människor och möten är beroende av en rad olika aspekter 
som skulle kunna sammanfattas med den konstruktivistiska/interaktiva modellen (se sidan 
16). Modellen innebär, som tidigare nämnts, att mottagandet av musiken och 
meningsskapandet sker i samverkan med de tre faktorerna musik, människa och situation. Jag 
tolkar detta som att musik i sig själv inte kan kommunicera ett budskap eller mening som 
förstås av alla på samma sätt, utan musiken tolkas av oss människor. Musik betyder inte 
samma sak för alla eftersom vi är olika öppna för musik och lägger in egna värderingar i 
musiken. Uppfattningen om musiken påverkas även av den aktuella situationen eller 
omgivningen där man lyssnar på den. Musik kan således få olika effekt beroende på var, när, 
hur och varför den spelas. 

Hur man reagerar på och påverkas av musik är individuellt och beroende på den situation man 
befinner sig i, därmed behöver det inte betyda att man blir glad av glad musik eller sorgsen av 
sorglig musik (Gabrielsson, 2004). Det är individuellt vad vi exempelvis upplever som 
uppiggande eller nervarvande. Enligt Wingstedt finns det dock vissa generella saker som kan 
fungera, exempelvis som musik används i reklam då musikens tempo kan betyda en speciell 
sak. 

Människors olika demografiska egenskaper påverkar deras musikpreferenser och -upplevelse, 
så som till exempel ålder, kön, utbildning, yrke, uppväxtmiljö, temperament, 
personlighetsdrag och erfarenhet av musik (Gabrielsson, 2000; Ramsborg et al., 2006). Om 
inte lyssnarens musiksmak och musikens genre stämmer överens kan det bli en väldig krock 
(Gabrielsson, 2000). Detta överensstämmer även med informanternas åsikter. Vi människor 
har ett slags censursystem när det gäller musik, vi föredrar viss musik framför annan. 
Svårigheten att använda musik som ska fungera för många blir därför är att välja en genre 
eftersom de flesta av oss har en väldigt stark relation till musik och starka åsikter om vad som 
är bra och dåligt (Lindberg; Löfroth; Wingstedt). 

Det finns därmed inte några allmängiltiga och absoluta kriterier för att bedöma musikalisk 
kvalitet eftersom det som kännetecknar bra och dålig musik är nära kopplat till värderingar 
och världsbilder. Musik är ”bra” om den fungerar bra för det ändamål den är avsedd för och 
fyller de förväntningar människor har på den (Lilliestam, 2006).

Den centrala tanken inom musikterapi är att musiken som används ska vara anpassad till 
mottagarens bakgrund, smak och preferens (Lilliestam, 2006). Detta bör även beaktas när det 
gäller musik i möten, då det är viktigt att anpassa musiken eller ljudet till målgruppen i mötet. 
Det kan bli väldigt fel om man inte vet vilka som kommer (Lindberg; Löfroth; Wingstedt).

Situationen spelar också en stor roll för hur vi uppfattar musikens mening. Wingstedt menar 
att det första man bör göra klart för sig är vad man kan använda musiken till och i vilken 
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situation den ska användas. Utifrån detta kan vi sedan göra medvetna val av musik, eftersom 
hur vi upplever musik är knuten till den situation som musiken presenteras i. Det handlar 
således om att använda musik på ett dynamiskt vis, som uttrycksmässigt kan passa en specifik 
situation. När situationen förändras behöver man förmodligen modifiera även musiken eller 
ljudet. Det finns många utmaningar när det gäller att komponera musik för möten, menar 
Wingstedt. Man måste beakta andra saker omkring, som andra ljud, visuella aspekter och 
deltagarnas tänkta aktiviteter. En utmaning vore att göra musik som kan anpassa sig efter 
situationen, menar han, någon form av adaptiv musik som i dataspel. 

En egen reflektion när det gäller den interaktiva modellen är att den kan användas som ett 
hjälpmedel för att skapa en enhetlig, estetisk, lärande och professionell mötesupplevelse. Den
ger en översiktsbild över och sammanfattar de viktigaste faktorerna man bör utgå ifrån när 
man utformar ett möte. Exempel på frågor man kan ställa sig är: Vilka människor kommer till 
mötet? Vad har de för behov och önskningar? Hur ser lokalerna ut? Vilken tid på dagen äger 
mötet rum? Vilken musik passar till just detta möte? Vilken effekt ska musiken ge –
avslappnande eller peppande? Parametern reception och skapande av mening är också 
relevant då den uppmärksammar individens egna tolkningar av en upplevelse och att alla inte 
uppfattar saker på samma sätt. Med avseende på detta är det viktigt att göra uppföljningar och 
utvärderingar efter ett möte för att få kunskap om mötesdeltagarnas åsikter och utifrån det se 
eventuella förbättringsåtgärder. Utifrån dessa svar kan man sedan hitta de nyckelfaktorer som 
sedan blir grunden för mötets produktion eller tematisering. 

5.1.4 Från buller till harmoni
Dagens västerländska samhälle har blivit ett bullrigt samhälle som domineras av lo-fi-
ljudlandskap som innebär en konstant matta av bakgrundsljud. Ventilations- och 
värmesystem, fläktar i datorer, belysning och andra elektroniska apparater bidrar till ett starkt 
inomhusljud, som ofta är störande. Buller har idag blivit ett allvarligt samhälls- och 
hälsoproblem. Det finns nämligen få saker människor upplever så störande som ljud man inte 
själv har valt (Lilliestam, 2006). Brist på valmöjlighet kan även få negativa konsekvenser när 
det gäller musik. Sloboda och O´Neill (2001) menar att man får starkare känslomässiga 
effekter av musik om personerna själva har valt musiken. För att komma tillrätta med buller 
och störande ljudlandskap bör man enligt Schafer (1994) först bli medveten om de 
existerande ljudlandskapen i omgivningen. Sedan bör man aktivt arbeta med ljuddesign för att 
skapa nya ljudlandskap eller förbättra de gamla. Ljudlandskapen i vår kultur tenderar att vara 
obalanserade och för att skapa harmoni i ljudlandskapen bör man sträva efter balans (ibid.). 
Lindberg menar att Schafers tankar ligger till grund för hur de tänker på Interactive Institute 
och att ljudlandskap är ett begrepp som mer och mer har lyfts upp på en medveten nivå. På 
Interactive Institute arbetar de med ljud på ett mycket medvetet sätt och de arbetar bland annat 
med musik och ljud i offentlig miljö. Lindberg menar att ljudlandskap är det ljudande 
landskap som vi rör oss i, men aldrig tänker på. Ljudet finns där men vi är inte medvetna om 
det.

Designat ljud anser jag vara fördelaktigt i möten och det är ett bra komplement till musik. 
Ljuddesign kan användas för att göra människor hemmastadda, stimulera våra sinnen och 
lärandet. Ljuddesign kan, liksom musik, även vara effektiva och kreativa verktyg som kan 
skapa nyfikenhet, intresse, verka avslappnande och överraskande. Lindberg menar också att 
musik kan påverka lokaler, att man med musikens hjälp kan liva upp lokaler och få dem att
kännas vackrare än den är. För att ljuddesignen ska vara tillfredsställande bör ljuden vara 
dynamiska, det vill säga vara varierande avseende tempo, ljudstyrka och typ av ljud. Om 
ljudet inte är dynamisk, blir ljudet ett störande buller som vi slutar uppmärksamma, men som 
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omedvetet tynger och stör oss (Lindberg). Jag kopplar ihop detta med Borgs (2004) 
resonemang om hörseln och selektion av ljud. Jag tolkar det som att om ljud eller musik är 
statisk vänjer man sig vid den, man anser den vara oviktig och slutar därmed att lyssna eller 
reagera på den. Detta kan även göra så att vi blir mindre sensitiva när vi lyssnar till musik. 
Vi vänjer oss helt enkelt vid ljud omkring oss och tänker till sist inte på det. Därför anser jag 
att man inte ska slösa med ljud, utan använda det med precision och medvetenhet. Jag kopplar 
ihop detta med Wingstedts uttalande om att det första steget mot ett bra ljudlandskap att ta 
bort ljud, att tystnaden är den viktigaste delen av ljudet. Detta ser jag som en viktig aspekt 
som kan tillämpas genom att skapa lugna och tysta oaser där människor får rensa öronen från 
ljud och buller. Det behöver inte vara ljud överallt hela tiden. Vi människor behöver även 
tystnad omkring oss. 

Det är viktigt att vara uppmärksam på vilken mån musiken distraherar eller tillför något, 
menar Wingstedt. Under exempelvis en konferens då ljudlandskapet är viktigt rent akustiskt, 
handlar det ofta mer om att få det tyst omkring, eftersom musik kan bli distraherande. Musik 
och ljud har en förmåga att distrahera ibland, vilket han kan se som en nackdel i möten. Han 
säger ändå att han tycker det skulle vara spännande att se hur man skulle kunna utforma ett 
bra soundscape för till exempel en konferens. Ett exempel på distraherande ljud är när 
talljudet är dåligt vid ett möte. Löfroth poängterar att man ofta glömmer bort att förstärka ljud 
på olika ställen i ett evenemang och att det är viktigt med duktiga ljudtekniker. Talljudet är 
också viktigt i ett möte eftersom det är ett budskap som kommuniceras och om man inte hör 
vad talaren säger blir man irriterad. Hon menar att det därför är lämpligt att mikrofonträna 
talare och repetera mötets aktiviteter så att allt blir genomtänkt. 

När man ska designa ljud bör man fundera på vilket ljudlandskap som är önskvärda i vår 
omgivning. Först måste man bestämma sig för vilka ljud vi vill bevara, lyfta fram och 
mångfaldiga. När denna utsållning är klar kan man bedöma vilka ljud i vår omgivning som är 
destruktiva och som bör elimineras. Ett sätt att gå tillväga är att rensa öronen på ljud och lära 
sig lyssna för att bli mer uppmärksam på ljuden omkring sig. Ovanstående resonemang tolkar 
jag som viktigt att ta i beaktande vid design av ljud till möten. Det krävs att man först 
konstaterar hur den befintliga ljudmiljön låter i exempelvis ett konferensrum, en foajé eller en 
mässhall. När man uppmärksammat ljuden kan man sedan avgöra vilken kvalitet ljudet har 
och om det ska förändras eller vara kvar. Utifrån denna bakgrundsinformation bör man sedan 
bestämma sig för hur man vill att det ska låta, vilket syfte ljudet ska ha och till vilken 
situation och målgrupp ljudet ska passa. En svårighet som jag kan se i detta är dock att sus 
från exempelvis värme- och ventilationssystem kan vara svårt att ändra på och att en sådan 
ändring kan bli kostsam. Detta kan möjligen lösas med hjälp av maskering av bakgrundsljudet 
genom någon form av designat ljud. Man skulle då kunna tänka sig att ljudmiljön kan utgöra 
råmaterialet för musikskapande eller design av nya ljudlandskap som Lilliestam (2006) 
menar. Musiken blir då en estetiserad version av ljudmiljön. Det får dock ske med viss 
försiktighet då arkitekter och ljuddesigner ofta själva bidrar till en bullrigare inomhusmiljö 
när de försöker maskera störande ljud genom att addera Muzak-musik eller akustisk parfym, 
menar Schafer (1994). 

Maskering av ljud kan dock vara användbart i ljuddesign i vissa fall, men det kan aldrig dölja 
eller rädda en dålig arkitektur. Wingstedt menar också att musik och ljud kan användas för att 
definiera rum och maskera oönskade ljud, speciellt på mässor som oftast inte är speciellt bra 
akustiskt sett. En egen reflektion kring detta är att det på mässor ofta är en relativt hög 
ljudvolym orsakat av många människor som samlas under ett tak, vilket kan upplevas som 
rörigt och bullrigt. Där bör man skala av allt ljud för att sedan bygga upp och klä lokalen med 
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relevant och medvetet ljud eller tystnad. Mänskliga röster kommer förmodligen alltid att 
höras till viss del, men musik i montrar och särskilt levande musik, som Wingstedt menade 
kunde vara ett häftigt grepp, kan medföra dynamik i lokalens totala ljudmatta och locka till 
sig besökare. Musiken bör dock inte spelas konstant då det finns risk att musiken selekteras 
bort ur medvetandet hos besökarna.  

Jag anser det viktigt att påpeka att musik bör och kan användas som hjälpmedel för att 
förmedla budskap, inspirera och motivera, men musiken får inte förpassas till ett störande 
bakgrundsljud. Lindberg påpekar att en nackdel med musik i möten är om musiken används 
på ett ogenomtänkt, okänsligt och slentrianmässigt sätt. Min reflektion utifrån detta är att det 
inte är fördelaktigt för mötet att spela musik i bakgrunden under en konferens bara för sakens 
skull. Musik i möten får aldrig kännas krystat utan måste vara medveten, välbalanserad, ha ett 
syfte och få en genomtänkt plats i mötet. Min åsikt är att tystnad är bättre än en slarvig och 
oprofessionellt utförd ljuddesign eller opassande musik. 

Eftersom brist på valfrihet när det gäller musik och ljud kan upplevas som störande anser jag 
även att en lösning kan vara att göra musiken och ljuddesignen mer flexibel och 
anpassningsbar. Detta skulle kunna tillgodoses genom om mötesdeltagarna får påverka vilken 
musik som spelas genom något interaktivt verktyg eller att man i förväg har tagit reda på 
deltagarnas musikpreferenser.

Att produktioner av ljuddesign och musik är kostsamma, som Löfroth nämner som ett 
problem, går att lösas genom att återanvända ljuddesignen inom företag. Sedan är det viktigt 
att få upp ögonen för att design av ljudmiljön kan vara en investering för företaget då det kan 
förbättra arbetsmiljön och skapa mer lärande och kreativa möten. Som Lilliestam (2006) 
påpekar kan unika ljud som förknippas med en plats, så kallade soundmarks, skapa en trygg 
atmosfär och en hemkänsla. Både Sloboda och O’ Neill (2001) och DeNora (2000) menar att 
musik kan användas som ett medel för att skapa sig en social identitet och personlighet. Detta 
sätter igång tankar hos mig om att musik och ljud även skulle kunna fungera för att skapa en 
företagsidentitet. Likaväl som att producera en grafisk profil eller designa en trevlig inredning 
i företagslokalerna, borde företagen kunna skapa sig en ljud- eller musikprofil som speglar 
företagets värderingar, mål och visioner och blir en del av företagets image. De unika ljuden 
som då förknippas med företaget blir då dess soundmarks, eller kanske soundimage, som 
skapar en trygg ”hem”- atmosfär och som jag anser kan ha positiv effekt på 
marknadsföringen. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga som Schafer (1994) att aspekter som är viktiga 
vid ljuddesign är att respektera örat och rösten, vara medveten om ljudsymbolism, ha kunskap 
om rytm och tempo i naturliga ljudlandskap och en förståelse för balanseringsmekanismer. 

5.1.5 Innovativa möten 
Som tidigare nämnts är mötesindustrin en ny, relativt okänd och outvecklad bransch på 
frammarsch. Musik och ljud är underanvänt inom mötesindustrin och glöms ofta bort. Idag 
används musik och ljud främst som underhållning och en rad tabun kring vad man får göra i 
möten leder till tråkiga och traditionella mötesformer. Därför anser jag att innovativa och 
kreativa mötesformer behövs idag, och musik och ljud är exempel på medel för att skapa 
dessa. Efterfrågan av möten med musik kanske inte är explicit uttalad i branschen, eftersom 
fenomenet inte existerar idag. Acar et al. (2007) menar att mötesdesigners påverkar industrin 
genom att uppmana till nya innovativa mötesformer och att man som mötesarrangör kan 
vinna på att först utveckla en ny idé, trots att den ännu inte efterfrågas. Med utgångspunkt 
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från empirin och Acar et als. (2007) undersökning anser jag därför att mötesproducenter och 
mötesstrateger bör använda sig av en push-strategi för att driva på utvecklingen. Den unga 
mötesindustrin behöver stärkas och hävda sig som bransch genom att bevisa att effektivare 
och mer kreativa möten innebär flera positiva fördelar för företag. Musik och ljud är två 
hjälpmedel som skapar fördelaktiga möten då de bland annat kan bidra till lärande, förbättrad 
arbetsmiljö, effektivare möten och ekonomisk vinning.

I denna undersöknings början hade jag en uppfattning att musik inte används särskilt mycket i 
möten idag och om det görs så används musiken på ett konventionellt och ogenomtänkt sätt. 
Denna uppfattning har delvis bekräftats genom denna undersökning, men samtidigt har 
resultaten ingett ett hopp om förändring. Empirin i denna studie visar på ett intresse att 
använda nya grepp som musik och ljud för att skapa lärande möten. Exemplet i 
undersökningen möjliggjorde att jag kunde tydliggöra och lyfta fram hur ett möte med musik 
kan se ut idag. Jag uppfattar dock inte exemplet som särskilt innovativt med utgångspunkt 
från de kunskaper jag förskansat mig i min utbildning inom upplevelseproduktion. Det visar 
dock på en positiv inställning till användandet av musik i möten och att det håller på att ske en 
förändring i branschen. Löfroths benämning av möten är intressant och kreativ, då hon menar 
att ett möte för henne betyder möten mellan människor, där något kommuniceras här och nu. I 
detta avseende instämmer jag med henne, men i förlängningen betyder detta att hon benämner 
konserten vid Rönnskärsverket som ett möte med musik. Där går våra åsikter isär. Jag förstår 
hennes resonemang, men håller inte helt med henne. Enligt min uppfattning av vad lärande 
möten med musik och ljud skulle kunna innebära, som jag har redogjort för i denna studie, är 
detta exempel inte ett lärande möte med musik. Hemmaplan AB säger sig använda
genomtänkta strategier för att förmedla budskapet på ett underhållande, lärande och
överraskande sätt, men jag tolkar det mer som ett traditionellt koncept i form av en 
underhållande show. Utifrån de uppgifter som jag fått genom intervjun kan jag inte se var 
lärandet kommer in denna strategi och hur det utövas i praktiken. Jag vill dock inte påstå att 
konserten framstår som ogenomtänkt då jag upplever att Hemmaplan AB har arbetat efter en 
noga genomtänkt och medveten strategi för att skapa en enhetlig produktion. Jag ser att det 
finns idéer och en vilja att skapa nytänkande, kreativa och lärande möten med musik i 
företaget, men enligt min tolkning når detta exempel inte riktigt ända fram i praktiken. Detta 
skulle kunna åtgärdas med mer kunskap inom området för lärande via musik och ljud. 

Löfroth påpekar själv att hon upplever branschen som relativt traditionell och att det inte finns 
en vana att använda musik i möten. Hemmaplan AB försöker dock på flera sätt att arbeta för 
att applicera musik på nya sätt, bland annat genom ”tv-konceptet”, vilket enligt Löfroth är ett 
bra format för att få in musik. Detta tv-koncept med musik upplever jag som mer innovativt 
än showen på Rönnskärsverket. Ytterligare något som Löfroth framhåller som ett problem när 
det gäller musik i möten är kundernas efterfrågan på kända artister och att ”kändisfaktorn” 
hamnar högst upp på önskelistan, istället för vilka kärnvärden som bör kommuniceras. Här ser 
jag att det finns brister i beställarkompetensen, det vill säga att beställarna av mötena 
(kunderna) inte vet vad de vill ha eller endast efterfrågar säkra och beprövade mötesformer. 
Detta anser jag i allra högsta grad påverka vilken typ av möten som produceras. Det är trots 
allt kunden som beställer och betalar för arrangemangen, vilket jag anser kan vara ett skäl till 
att mötesstrateger idag håller fast vid traditionella mötesformer. Här behövs push-strategin för 
att driva utvecklingen framåt. Som tidigare nämnts tar det tid att förändra en bransch. Jag 
tolkar exemplet från Hemmaplan AB som ett försiktigt försök att skapa ett möte med musik, 
men som inte riktigt når ända fram. Däremot anser jag att det faktum att dessa tankar 
överhuvudtaget finns hos företaget och deras optimism till musik i möten, som en början på 
en positiv trend med musik och ljud i möten. 
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6 Förslag på praktisk tillämpning 
På följande sätt skulle resultaten från denna undersökning kunna tillämpas i praktiken. Detta 
är endast förslag och grundar sig på undersökningens empiriska resultat, teoretiska 
referensram samt egna idéer och slutsatser. 
___________________________________________________________________________

Presentationsteknik 
Musik och ljud kan vara fördelaktigt som hjälpmedel inom presentationsteknik. En tyst 
PowerPoint kan lätt bli tråkig och sövande, därför krävs nya former för presentationer. Musik 
i presentationer gör att man kan hålla folks uppmärksamhet och intresse vid liv. Åhörarna 
behöver då inte enbart lyssna på den som talar utan kan lyssna på musiken emellanåt. Man 
kan med musikens hjälp även skapa förutsättningar för upplevelser. Musik kan användas för 
att bryta av långa monologer, möten och presentationer. Att arbeta med flera sinnen är bra vid 
presentationer och man bör koppla ihop musik och ljud med det aktuella temat som ska 
kommuniceras. Berättarröster i presentationer är ett förslag på ett inslag med ljud. En 
presentation får även gärna provocera deltagarna för att aktivera och engagera dem. 

Inlärning
Musik och ljud kan användas som hjälpmedel för att förstärka och förmedla budskap på ett 
effektivt sätt och bidra till en bättre inlärning genom att underhålla, välkomna, strukturera, 
inspirera, intressera, motivera och roa. Därmed integreras lärande och underhållning, 
edutainment. Musik sätter kroppen i vakenhet, och puls och andning aktiveras så att vi håller 
oss vakna under mötet. Musik, färger, rörelse och interaktion är några faktorer som alla bidrar 
till en optimal läroupplevelse för mötesdeltagare. En idé för att gardera sig så att alla ska 
kunna ta till sig information på ett bra sätt, oavsett inlärningsstil, skulle kunna vara att 
presentera informationen med både bilder (visuellt), ljud (audiellt) och mer handgripliga 
praktiska (kinestetiska) aktiviteter. För att skapa en lärande upplevelse krävs det ett aktivt 
deltagande vilket kan förverkligas genom mötesformer, som exempelvis seminarieform, där 
dialog och aktivitet hos mötesdeltagarna uppmuntras. Då engageras man mer och håller sig 
insatt i ämnet. 

Lokaler och stämning
Ljud och musik kan förändra lokaler, skapa stämningar, maskera ljud och definiera rum.
Exempelvis skulle man i ett konferenssammanhang kunna använda ljud för att förmedla en 
känsla eller atmosfär. Innan konferensen börjar kan musik eller ett komponerat ljudlandskap 
spelas i foajén för att inducera en stämning som överensstämmer med mötets tema. Musik 
som spelas innan ett möte välkomnar oftast människor in till ett rum och bryter den initiala 
tystnaden. Ett förslag på mötestillfälle där musiken kan inducera känslor och skapa en 
stämning i ett rum är exempelvis vid ett brainstorm-möte, när nya idéer ska spånas fram och 
det ska skapas kreativa förslag. Då kan musik vara ett lämpligt sätt att få människor att tänka 
friare och göra associationer. En annan situation är när man på ett möte ska levandegöra och 
besluta kring teoretiska framställningar och hur de skulle kunna genomföras praktiskt. Jag 
tänker mig här att en kommunstyrelse ska ta beslut om vilket av de fyra arkitektförslag från 
arkitekttävlingen för ett nytt bostadshus som ska realiseras. Med på mötet sitter respektive 
arkitekt med sitt förslag på hur den nya byggnaden ska se ut och de får göra varsin 
presentation av sin idé. Här kommer lite utav presentationstekniken in, men det jag främst vill 
framhålla är att musik kan vara ett sätt att förmedla en känsla av denna byggnad. En av 
byggnaderna är kanske ett ekologiskt hus i trä som skulle kunna symboliseras med 
nyckelorden; naturligt, hemtrevnad och tradition, som kan återspeglas i musiken. Ett annat är 
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kanske ett New York-inspirerat höghus med mycket glas som kan återspeglas av modern 
musik med högt tempo. I kombination med bilder, träprov, tygprov, lukter och en modell över 
byggnaden kan musiken ge en levande bild av bygget som gör att styrelsen får en bättre 
förståelse och större kunskap inför beslutet. 

På en mässa kan musiken spegla det budskap som kommuniceras inne i mässmontern och kan 
locka människor till utställningen. Att spela livemusik kan vara ett nytt grepp som kan fånga 
besökarnas uppmärksamhet. 

Tematisering och helhet 
Musik kan vara ett hjälpmedel att hålla ihop ett tema i en konferens och skapa en 
helhetsupplevelse. Vid exempelvis ett möte för företag inom skogsindustrin kan man använda 
skogsljud och fågelkvitter för att knyta an till mötets tema och företagens verksamhet. I en 
kongress som handlar om rymdteknik kan man skapa en rymdkänsla med futuristisk musik. 
Man behöver inte överdriva lokalers utformning och klä in lokalerna i silver bara för att det 
handlar om rymden, utan musiken kan förändra lokalen på ett subtilt sätt som ändå 
kommunicerar många budskap. Kring en turismkonferens eller -seminarium kan en 
ljudkomposition finnas i foajéer och på toaletter med exempelvis naturljud, mänskliga röster, 
islossning, skidåkning, musikfestival, applåder och så vidare.

Val av musik – beroende av syfte och målgrupp
Vid användandet av musik i lärande möten är det viktigt att musiken och ljudet är anpassad 
till mötets syfte och målgruppen som ska lyssna på den. Fel val av musik kan vara störande. 
Forskning har visat att klassisk musik bäst bidrar till lärande och ökar koncentrationen på 
jobbet eller i studierna. Denna preferens är dock individuell och bör anpassas efter syftet och 
målet med mötet, behovet hos deltagarna och hur målgruppen ser ut. 

Avslappning och peppning
Oavsett vilka känslor eller vilket humör deltagarna kommer med så skulle musik i mötets 
introducerande del kunna hjälpa till att samla ihop mötesdeltagarna och få dem att stressa ner, 
ställa in sig och förbereda sig inför det aktuella mötet. Här kan jag också tänka mig att när 
möten börjar på eftermiddagen eller kvällen kommer deltagarna troligtvis ifrån någon annan 
verksamhet och är kanske trötta eller stressade. Då skulle det kunna vara fördelaktigt att till en 
början använda musik med ett relativt högt tempo och sedan successivt spela långsammare 
och lugnare musik för att få dem att slappna av. Detta för att det inte ska bli för stor kontrast 
mellan sinnesstämningen man kommer med och det musiken förmedlar. Det kan vara svårt 
för en stressad person att snabbt ändra sitt mentala tillstånd, utan man behöver lite tid att ställa 
om. Vid andra tillfällen kanske deltagarna ska uppmuntras och stimuleras till aktivitet, då kan 
istället musik med relativt högt tempo och hög volym passa. 

Distraherar eller tillför
När man applicerar musik i möten bör man göra en noga avvägning om musiken eller ljudet 
kommer att distrahera eller tillföra något till mötet. Musik som spelas i bakgrunden bör vara 
anpassad så att musiken inte stör konversationen. Att förstärka ljud är viktigt för att budskapet 
som ska kommuniceras kommer fram till mottagaren, vilket innebär att mikrofoner och 
ljudanläggning måste finnas och fungera på mötesanläggningen. Talljudet bör ha hög prioritet
och därför är det fördelaktigt att mikrofonträna talare och repetera mötets upplägg. 

Inne i ett konferensrum exempelvis, bör man beakta ljuden som finns i rummet och i 
möjligaste mån avlägsna störande lågfrekventa ljud genom att exempelvis stänga av 
projektorn när man inte använder den, dämpa ventilationsljud eller isolera väggarna mot 
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buller utifrån. Både tystnaden och ljuden kan och bör utnyttjas i ett möte och det är viktigt att 
tänka på dynamiken i ljudmiljön. Att enbart låta ett soundscape eller musik konstant spela i 
bakgrunden kan bidra till ett störande bakgrundsljud. Att maskera störande buller med musik 
bör ske med försiktighet då risken finns att ljudmiljön blir ännu bullrigare. 

Marknadsföring och profilering
Musik och ljud skulle kunna vara fördelaktigt sett från ett marknadsföringsperspektiv då det 
kan vara ett sätt att skapa en företagsprofil och företagsidentitet, såsom en grafisk profil eller 
inredningsdesign fungerar. På detta sätt skulle man kunna skapa ljud- eller musikprofiler som
speglar företagets värderingar, mål och visioner och bli en del av företagets image. De unika 
ljuden eller den musik som förknippas med företaget blir då dess soundmarks, som skulle 
kunna kallas ljudimage eller musikimage. Dessa ljud skapar igenkänning och en trygg ”hem”-
atmosfär, jämförelsevis med reklamfilmer, som jag anser kan ha positiv effekt på 
marknadsföringen. 

För att göra det mer ekonomiskt gångbart med ljud och musik i möten bör ljuddesign och 
nykomponerad musik återanvändas. I företagets ljudprofil kanske det finns ett tiotal olika 
typer av ljudlandskap anpassade efter olika situationer, som man sedan kan återanvända en 
viss period. En idé vore att företagen tecknar kontrakt med ljuddesigners som kontinuerligt 
förnyar och uppdaterar företagets ljudprofil, och motsvarande med nykomponerad musik. 
Man bör även marknadsföra dessa designers för att sticka ut och visa att man är innovativa. 
Precis som IKEA skyltar med unga duktiga möbeldesigners kan man göra likadant med 
ljuddesigners eller kompositörer, det vill säga lyfta fram dem och visa att det är viktigt vad vi 
har för ljud och musik omkring oss och att det är trendigt, snyggt och lärande. Man kan anlita 
tillfälliga gästdesigners och kompositörer och göra en kampanj kring detta. Det kan bli en del 
i företagets positionering som även visar att de ligger i framkant när det gäller möten. Om 
mötesstrategerna är pådrivande inom detta kan det även stärka mötesindustrin och skapa
större efterfrågan på möten med musik och ljud.  

Intuition 
För att skapa ett professionellt och bra lärande möte med musik krävs det, förutom kunskap, 
även lite fingertoppskänsla, rutin, känsla, lekfullhet och klokhet. Att känna in stämningen i ett 
möte är viktigt, något som skulle kunna beskrivas som en ”DJ-känsla”. Om musiken 
exempelvis inte visar sig fungera på ett möte får man anpassa musiken, vara flexibel och 
kanske improvisera. De ”osynliga” kunskaperna som intuition och känsla är därmed också 
viktiga i sammanhanget. 
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7 Avslutande diskussion
Nedan presenteras mina slutsatser av undersökningen som besvarar syftet och 
forskningsfrågorna. Jag diskuterar även validitet och reliabilitet samt ger förslag på fortsatt 
forskning. 
__________________________________________________________________________

7.1 Slutsatser
Syftet med denna studie var att utifrån ett upplevelseperspektiv undersöka hur musik och 
ljudlandskap kan användas som medel för lärande möten. Syftet avser jag att besvara genom 
de tre forskningsfrågorna som kortfattat kan beskrivas som; vad experter anser om fenomenet 
musik och ljud i möten, hur det används idag och vilka praktiska tillämpningsområden det 
finns. Jag har utifrån empirin och den teoretiska referensramen dragit slutsatsen att musik och 
ljud kan bidra till att skapa lärande möten, men att detta inte sker i så stor utsträckning idag. 
Betydelsefullt i syftesformuleringen är ordet hur, det vill säga hur musik och ljudlandskap 
kan användas som medel för lärande möten. Detta har jag har besvarat genom både empirin 
och den teoretiska referensramen som även mynnat ut i ett antal förslag på praktisk
tillämpning. Nedan presenterar jag ytterligare slutsatser jag har dragit av undersökningen och 
relaterar dessa till forskningsfrågorna.

De experter inom mötes-, musik- och ljudbranschen som intervjuats i studien anser att musik 
och ljudlandskap är en omedveten kommunikation som kan förmedla stämningar, förändra 
lokaler, inducera känslor, ändra beteende och motivera. Dessa egenskaper uppmuntrar och
underlättar lärande då stimulans från flera sinnen bidrar till bättre inlärning. Musik och ljud 
kan främja kreativiteten, lusten att lära och hjälpa människor att minnas information. Tråkiga 
och ineffektiva möten kan lättas upp med musik och hålla deltagarnas intresse och vakenhet 
uppe. Appliceringen av musik i möten skulle kunna inbegripas i begreppet edutainment, vilket 
innebär en kombination av lärande och underhållning. 

Idag är musik och ljud underanvänt inom mötesindustrin och glöms ofta bort. Musik och ljud 
används främst som underhållning idag och det finns en rad tabun kring vad man får göra i 
möten, vilket ofta leder till tråkiga och traditionella mötesformer. Nya pedagogiska metoder i 
möten och även viss mån av musik i möten förekommer, dock inte i så stor utsträckning. 
Mötesstrateger bör därför använda sig av en push-strategi för att genomföra förändringar i 
branschen.

För att praktiskt skapa lärande möten med musik bör man först och främst anpassa musiken 
till målgruppen, situationen och syftet med mötet. Ljud och musik kan vara distraherande och 
bli störande moment, därför bör man reducera buller samt komponera och använda musik och 
ljuddesign på ett dynamiskt sätt. Exempel på hur och i vilket sammanhang man kan använda 
musik och ljuddesign kan vara: i presentationsteknik, som marknadsföringsstrategi och 
företagsprofilering, som hjälpmedel för att skapa en helhet och ett tema i möten, för att få 
deltagarna att slappna av eller uppmuntras, samt att skapa stämningar i en lokal. Musik och 
ljudlandskap i möten är innovationer som det enligt empirin finns potential för.
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7.2 Validitet och reliabilitet 
Oavsett vilken materialinsamlingsmetod man väljer att använda sig av måste man kritiskt 
granska den för att avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen är. Därför kommer jag här 
att diskutera och redogöra mitt förhållningssätt till dessa begrepp för att kvalitetssäkra denna 
studie. 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är enligt Bell (2000) ”ett mått på i vilken utsträckning ett 
instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 
omständigheter” (ibid.: 89). Stenbacka (2001) menar dock att reliabilitet inte hör hemma i 
kvalitativa undersökningar eftersom begreppet har sitt ursprung i kvantitativ forskning. 
Eftersom denna studie är av kvalitativ karaktär anser jag att det varken är möjligt eller 
önskvärt att få exakt samma resultat om undersökningen skulle återskapas. Därför har jag 
uteslutit att vidare diskutera reliabiliteten.

Validitet, eller giltighet, är ”ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att 
den ska mäta eller beskriva” (Bell, 2000: 90). Kvale (1997) menar dock att begreppet validitet 
kan ha en bredare definition nämligen huruvida ”en metod undersöker vad den är avsedd att 
undersöka” (ibid.: 215). Enligt denna bredare föreställning om validitet kan även kvalitativa 
undersökningar i princip leda till giltig vetenskaplig kunskap (ibid.). Stenbacka (2001) ställer 
sig också kritisk till validitet i dess traditionella betydelse när det gäller kvalitativa 
undersökningar. Hon menar, i likhet med Kvale (1997), att syftet med en kvalitativ 
undersökning aldrig är att mäta något utan att man istället söker en särskild kvalitet som är 
typisk för ett fenomen eller det som gör att fenomenet skiljer sig från andra. Stenbacka hävdar 
att god kvalitet vid användandet av kvalitativ undersökningsmetod indikeras via en 
systematisk och noggrann beskrivning av hela den interaktiva processen med verkligheten 
under studien. Jag avser att validera denna studie genom att jag utförligt beskrivit och 
motiverat studiens tillvägagångssätt och analysmetoder i metodkapitlet. Jag har där tydligt 
presenterat arbetets process och begränsningar, vilket innebär att läsaren får tillgång till den
vetenskapliga processen och kan avgöra undersökningens kvalitet. Jag kommer även att 
diskutera metod- och källkritik nedan.

Enligt Patel och Davidson (2003) är begreppen validitet och reliabilitet så sammanflätade att 
kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet, istället får validitet en bredare 
innebörd. Varje forskningsprocess är unik och det går inte att fastställa några regler eller 
procedurer för att säkerställa validitet. Triangulering kan dock vara ett sätt att säkerställa 
giltigheten. Detta innebär att man tillämpar fler materialinsamlingsmetoder, till exempel
intervjuer, observationer och dokument. Triangulering kan även ske teoretiskt då det 
studerade fenomenet belyses utifrån olika teoretiska perspektiv (ibid.). Jag har tillämpat 
triangulering i denna studie då jag använt mig av både intervjuer, litteraturstudier och 
dokument. Trianguleringen sker även i det teoretiska materialet där jag belyser lärande möten 
med musik ur flera perspektiv.

Då detta är en kvalitativ undersökning var min avsikt att tolka och gå in på djupet i ett 
specifikt fenomen, i detta fall hur musik och ljudlandskap kan användas som medel för 
lärande möten. Ett vanligt föremål för diskussion inom kvalitativ forskning är dess 
förhållande till generalisering. Det kan enligt Yin (2003) vara svårt att generalisera från 
kvalitativa studier och i synnerhet fallstudier. Istället menar Yin att man kan generalisera 
empiri till teori. Detta har jag tagit fasta på i denna studie och har därför ställt de empiriskt 
grundade resultaten i relation till den teoretiska referensramen. Detta innebär att jag har 
jämfört de mönster jag hittat i empirin med de mönster jag kunnat utläsa från teorierna. 
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Utifrån detta har jag dragit slutsatser som kan tolkas som generaliseringar. Ytterligare ett sätt 
att hantera generalisering som jag valt att beakta är att tänka i termer av läsaren eller den som 
ska använda sig av undersökningen (Merriam, 1994). Detta innebär att frågan om i vilken 
utsträckning resultaten i en studie är applicerbara på andra situationer lämnas åt de personer 
som befinner sig i dem (ibid.). Jag tolkar detta som att läsaren eller användaren av denna 
undersökning får avgöra om den går att tillämpa i den kontext läsaren/användaren befinner 
sig i. 

7.2.1 Metod- och källkritik
Det faktum att jag skickade ut intervjufrågorna och syftet med studien till informanterna före 
intervjuerna ser jag främst som en fördel. Nackdelen är att informationen kan ha påverkat och 
färgat informanternas svar, men jag bedömer inte det som något problem. Fördelen och min 
avsikt med detta var att förbereda informanterna och ge dem tid att fundera på 
undersökningens syfte och de begreppsdefinitioner jag efterfrågade. Då jag förmodade att 
begreppen och tankarna i studien kunde vara nya för informanterna ansåg jag det lämpligt att 
vägleda dem i dessa tankebanor och därmed delge dem denna bakgrundsinformation. Om jag 
inte hade gjort det befarar jag att informanterna inte skulle ha kunnat svara så utförligt som de 
gjorde. Att Kellerman inte fick frågorna innan ser jag dock som en brist, men ville ta tillfället 
som gavs för att genomföra intervjun. Risken hade annars varit att jag inte fick någon intervju 
överhuvudtaget. 

Fördelarna jag kan se med att jag utförde telefonintervjuer i tre av intervjufallen är att det var
tidsbesparande och enkelt för både informanter och intervjuare. Nackdelarna är dock att jag 
gick miste om informanternas kroppsspråk och personliga uttryck. I Kellermans fall kan 
intervjusituationen ha påverkat resultatet. Jag upplevde nämligen att intervjusituationen 
kändes en aning stressad, då han åkte i en bil och pratade i en mobiltelefon. I övrigt anser jag 
att telefonintervjuerna förflöt bra och att informanterna kändes avslappnade och intresserade.

Anledningen till att jag använt mig av källan Bojner och Horwitz (2005), som är en 
populärvetenskaplig bok från ICA bokförlag, är att jag ansåg att den både är relevant för min 
studie och har tydlig vetenskaplig förankring. 

7.3 Fortsatt forskning
Då resultatet i studien visat att det kan finnas potential för att skapa lärande möten med musik 
skulle det vara intressant att tillämpa dessa praktiskt genom att utföra experiment och 
producera möten med musik. Det skulle även vara lämpligt att utföra observationer och 
fallstudier av hur mötesstrateger använder musik i sina möten idag, för att få en större bredd 
och mer kunskap om nuläget. Jag tror även att mötesindustrin är intresserad av att se vad 
musik i möten kan generera i ekonomiska vinster, därför kan det vara fördelaktigt att göra en 
ekonomisk kalkyl. Då min avsikt är att tillföra något till mötesindustrin skulle det vara 
mycket önskvärt om denna undersökning, kompletterad med fortsatt forskning, kunde mynna 
ut i ett konkret koncept med sådan tyngd att den praktiskt kan utövas i mötesindustrin.  
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Bilagor

Intervjuguide, Carina Löfroth, Hemmaplan AB

1. Vilka är de viktigaste egenskaperna för ett bra möte?
2. Vad tänker du på när du hör ”lärande möten”?
3. Strävar ni efter att skapa lärande möten? Hur?
4. Vad tänker du på när du hör orden ”möten med musik”?
5. Hur ser du på musikens roll i mötesindustrin idag? Hur skulle du säga att musik 

används generellt sett?
Används musiken som en del av mötesstrategin eller sker det slumpmässigt? Är det 
bra? Om inte, hur tycker du att det borde vara?

6. Ordet ”ljudlandskap” eller ”soundscape”, vad betyder det för dig?
7. Hur arbetar ni med musik och ljudlandskap?
8. Vilka för- och nackdelar tror du att det finns med att använda musik och ljudlandskap 

i och kring möten? Varför? 
9. Hur skulle musik och ljudlandskap kunna bidra till mer pedagogiska och lärande 

möten? 
10. Hur skulle man praktiskt kunna skapa lärande möten med musik & ljudlandskap? (Val 

av hjälpmedel/utrustning, teknik och typ av musik & ljud?)
11. Hur skulle musiken framföras bäst på mötena? Live eller inspelning? Spelar det någon 

roll?
12. Musik skapar ofta känslor hos människor och påverkar bland annat humör och 

motivation. Hur ska man hantera det när det gäller musik i möten? 
13. Tror du att det finns en potential och en marknad för att använda musik i möten? Hur?
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 Intervjuguide, Stefan Lindberg, Interactive Institute

1. Vad betyder ”ljudlandskap” eller ”soundscape” för dig? 
2. Hur arbetar ni med ljudlandskap och musik?
3. Ordet ”mötesindustrin”, är det ett ord du känner dig bekant vid? Vad betyder det för 

dig?
4. Vad tänker du på när du hör orden ”möten med musik”?
5. Vilka för- och nackdelar tror du att det finns med att använda musik och ljudlandskap 

i och kring möten? Varför? 
6. Hur skulle musik och ljudlandskap kunna bidra till mer pedagogiska och lärande 

möten? 
7. Hur skulle man praktiskt kunna skapa lärande möten med musik & ljudlandskap? 

(möjligheter/svårigheter, vad ska man tänka på vid val av hjälpmedel/utrustning, 
teknik, typ av musik & ljud, plats och så vidare?)

8. Hur skulle musiken framföras bäst på mötena? Live eller inspelning? Spelar det någon 
roll?

9. Musik skapar ofta känslor hos människor och påverkar bland annat humör och 
motivation. Hur ska man hantera det när det gäller musik i möten? 

10. Används musik och ljudlandskap redan inom detta område eller forskas det på det? 
Om ja, hur?

11. Tror du att det finns en potential och en marknad för att använda musik i möten? Hur?
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Intervjuguide, Johnny Wingstedt, LTU/ KMH 

1. Vad tänker du på när du hör orden ”möten med musik”?
2. Ordet ”mötesindustrin”, är det ett ord du känner dig bekant vid? Vad betyder det för 

dig?
3. Vad betyder ”ljudlandskap” eller ”soundscape” för dig? 
4. Vilka för- och nackdelar tror du att det finns med att använda musik och ljudlandskap 

i och kring möten? Varför? 
5. Hur skulle musik och ljudlandskap kunna bidra till mer pedagogiska och lärande 

möten? 
6. Hur skulle man praktiskt kunna skapa lärande möten med musik & ljudlandskap? 

(möjligheter/svårigheter, vad ska man tänka på vid val av hjälpmedel/utrustning, 
teknik, typ av musik & ljud och så vidare?)

7. Hur skulle musiken framföras bäst på mötena? Live eller inspelning? Spelar det 
någon roll?

8. Musik skapar ofta känslor hos människor och påverkar bland annat humör och 
motivation. Hur ska man hantera det när det gäller musik i möten? 

9. Vad ser du för utmaningar i att komponera musik eller ljudlandskap till möten? Har 
det gjorts tidigare? 

10. Tror du att det finns en potential och en marknad för att använda musik i möten? 
Hur?
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Intervjuguide, Roger Kellerman, Meetings International

1. Hur ser du på musikens roll i mötesindustrin idag? Hur skulle du säga att musik 
används generellt sett?

2. Hur skulle man praktiskt kunna skapa lärande möten med musik & ljudlandskap? 
(möjligheter/svårigheter, vad ska man tänka på vid val av hjälpmedel/utrustning, 
teknik, typ av musik & ljud, plats och så vidare?)

3. Tror du att det finns en potential och en marknad för att använda musik i möten? Hur?


