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Abstract 
 

The purpose of this essay is to state a fundamental model which can describe the sounds of 

the city, emphasizing on its rhythm. 

The essay is based on a theoretical study that deals with essential elements to describe a 

soundscape. The theories presented are founded on R. Murray Schafer’s theses about 

soundscapes, Bert De Coensels theses about rhythmical sound patterns and Ambjörn Hugardts 

view on rhythm. 

The model that is presented stresses the importance of a multidisciplinary perspective when 

one attempts to understand and describe a soundscape. The model integrates qualitative 

opinions and quantitative descriptions of sound and rhythm.
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Ordlista 

 

Agrarisk: Någonting som är relaterat till jordbruk 

 

Attack: Ett ljuds intoningsfas 

 

Bredbandsoväsen: Ljud som upptar alla frekvenser inom ett visst omfång och upplevs som 

oljud. 

 

Decay: Ett ljuds avklingning 

 

Grundton: Bakgrundsljud 

 

Iambic foot, Jambisk fot: Stigande versfot som består av två stavelser 

 

Ljudmärken: Unikt samhällsljud 

 

Nomadisk: Icke bofast levnadssätt 

 

Signaler: Förgrundsljud 

 

Temporal struktur: Strukturen av en ljudhändelses sekvens 

 

Transient: Varierande signal med kort varaktighet 

 

Trochaic foot, troké: Tvåstavig versfot med betoning på den första stavelsen 
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1 Inledning 
 

Efter att ha fått inspiration från Ljus i Alingsås kommer Vänersborgs kommun att försöka 

satsa på en liknande tillställning som de planerar att döpa till ”Ljud i Vänersborg”. 

Detta arbete är på idé- och projektutvecklingsstadiet. 

Följande delprojekt är under framtagande: 

 

 En beskrivning av ”Stadens ljud” 

 Museum över ”Stadens gamla ljud” - ljudminnen 

 Ljuddesign av miljöer och platser 

 Utveckling av musikverksamheter utifrån beskrivningar och tolkningar av stadens 

ljud, ljudet inspirerar till musik eller att musik skapas med hjälp av ljudet 

 

Jag har knutits till detta arbete genom att medverka i ett projekt där ungdomar, som 

genomgått en musik- och entreprenörsutbildning framför musik på olika platser i staden. 

2 Bakgrund 
 

Begrepp eller fenomen som diskuterats i samband med dessa projekt har t.ex. varit: 

 

 Tystnad som ljud 

 Vilka ljud påverkar sinnena så att man mår bra 

 Vilken funktion har stadens ljud för samhällsplaneringen – miljötänkande i 

samhällsplaneringen 

 

Den första frågan som ställdes när arbetet med den här uppsatsen påbörjades var; finns det 

något som kan betecknas som ”stadens ljudbild” och hur kan man beskriva en sådan? 

Stadens ljud kan förenklat förstås som ljud som uppträder i en stadsmiljö och som har något 

av följande ursprung: 

 

 Naturens egna ljud; vind, vatten, eld, växter, djur och fåglars rörelser eller läten etc. 

 Naturens ljud i mötet med olika artefakter(materiella konstruktioner skapade av 

människor); hus, broar, bilar, maskiner, verktyg etc. 

 Artefakternas ljud; kyrkklockor, bilmotorer, tåg, flygplansbuller, gräsklippare etc. 

 Av människor åstadkomna ljud; tal, sång, andning, rörelser etc. 

 

Dessa ljud finns naturligt på många platser inte bara i staden. 

För den här uppsatsens syften är det de för staden specifika ljuden som är av intresse: Ljuden 

som beror på ansamlingen av artefakter och ansamlingen av människor och det flöde av ljud 

som uppkommer genom individers eller gruppers handlingar i denna situation/miljö.  

Dessa specifika ljud uppfattas och tolkas av stadens invånare eller besökare, människor som 

djur, likaså påverkar de stadens invånare och besökare. 

För att förstå stadens ljud räcker det inte att enbart utgå från ett ljudakustiskt synsätt. Man 

måste anlägga ett flerdimensionellt perspektiv – ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i 

akustiskt teori, i musikteori med rytm som centralt fenomen och i individens upplevelse och 

uppfattning av stadens ljud.  
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2.1 Syfte  

 

Avsikten med uppsatsen är att försöka ange grunderna för en modell som kan beskriva 

stadens ljud med utgångspunkt i dess rytm. 

En modell där några olika perspektiv prövas. 

En modell som kan ligga till grund för empiriska studier. 

För att utforma en sådan modell är följande frågeställningar av intresse. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

 Vilka förutsättningar, såväl akustiska som musikaliska kan ligga till grund för en 

sådan modell? 

 Individens uppfattning av ljudbild och dess förståelse av ljudlandskapet 

 Vilka är grunderna för en modell som beskriver stadens ljudbild utifrån kvantitativa 

beskrivningar och kvalitativa uppfattningar? 

 

2.3 Metod 

 

Uppsatsen är en litteraturstudie och en teoretisk genomgång av fenomenet ljudbild utifrån 

några förhärskande teorier inom området.  

Studien baseras på följande teoretiska ansatser; R. Murray Schafers beskrivning av 

ljudlandskapet och dess förändring i ” The Soundscape: our sonic environment and the tuning 

of the world ” samt Bert de Coensels ”Introducing the temporal aspect in environmental 

soundscape research”. 

Schafer skrev sin bok 1977 men den anses fortfarande vara ett av de grundläggande verken 

inom forskningen kring ljudlandskap, teorierna som presenteras i den refereras fortfarande till. 

Den teoretiska genomgången syftar till att ange några grundläggande förutsättningar för en 

utveckling av en modell som kan beskriva ”stadens ljudbild”. 

Förutsättningar av teoretisk natur: 

 

 Akustisk teoribildning 

 Musikalisk teoribildning - där centrala begrepp som ljudlandskap, ljudbild och 

temporala strukturer behandlas.  

 

Förutsättningar av empirisk natur: 

 

 Individens uppfattning och individuella ”bild” av stadens ljud.  

3 Teori 

3.1 Det naturliga Ljudlandskapet 

 

Det allra första ljudlandskapet som existerade var det naturliga ljudlandskapet, det vill säga 

det ljudlandskap som skapades utan mänsklig påverkan och helt dominerades av ”grundtoner” 

och ”ljudmärken”. Se ordlista för förklaring av ordens betydelse. 

Schafer ställer sig frågan vilket som är det första ljudet som en människa hör? 

Han besvarar sin egen fråga med påståendet att det är smekningen av vatten. 
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Vattnet som finns i livmodern där vi tillbringar vår allra första tid. 

Vatten har sen vår civilisations begynnelse spelat en betydande roll för människan. 

Först och främst för att vi inte skulle kunna överleva utan vatten, samhällen har byggts upp 

kring sjöar och hav då dessa har kunnat föda oss och givit oss transportmöjligheter och på så 

sätt bidragit till handel. 

 

The roads of man all lead to water. It is the fundamental of the 

original soundscape and the sound which above all others gives us 

the most delight in its myriad transformations. (Schafer, 1994, 

s.15-16) 

 

Vidare pekar Schafer på havets rytmer som han menar är; infrabiologiska, därför att vattnet 

ändrar tonhöjd och klangfärg snabbare än det mänskliga örat kan uppfatta; biologiska – 

vågorna går i cykler som är jämförbara med våra hjärtslag och vår andning, tidvattnet går 

även det i cykler och dessa kan jämföras med cyklerna i natt och dag; och suprabiologiska - 

den eviga och ständiga närvaron av vatten. 

Om inte det första men dock ett ljud som i stort sett alla människor någon gång har hört är 

vindens ljud. 

Vinden precis som vattnet besitter en ofantlig mängd olika stämmor. Både vatten och vind är 

bredbandsljud och inom deras frekvensbredd kan andra ljud höras. 

Varje naturligt ljudlandskap har sina egna unika toner och dessa är ofta så speciella att de 

bildar ljudmärken. Sicilien med sin vulkan Etna är ett bra exempel. 

Fågelsång är ett ämne som har studerats grundligt, men det är än i dag fortfarande oklart 

huruvida fåglarna ”sjunger” eller ”konverserar” i den meningen som vi betraktar dessa termer 

menar Schafer. 

Trots det, har inget ljud i naturen påverkat den mänskliga fantasin så mycket som fågelsång. 

Schafer hänvisar till tester som han har gjort där människor fick identifiera och lista upp de 

mest behagliga ljuden i sin miljö, fågelsång hamnade ständigt i toppen av de listade ljuden. 

Fågelsång har länge studerats med musikalisk forskningsinriktning. 

I början konstruerade ornitologer påhittade ord för att beskriva fågelläten. 

Musikalisk notation har också använts för att omvandla transkription till en komplex 

konstform. Men trots alla försök kan nästan ingen fågelsång bli noterad i musikaliska termer. 

Många av läten som fåglar ger ifrån sig är inte entoniga utan komplexa ljud och de 

högfrekventa ljuden och det snabba tempot i mången fågelsång gör det omöjligt att 

transkribera ljuden till ett notationssystem skapat för de låga frekvenser och det lägre tempo 

som mänsklig musik består av.  

Många läten från fåglar innehåller repetitiva delar och trots att anledningen till detta är okänd, 

så har dessa musikaliska ledmotiv och variationer säkra liknelser med melodiska mönster i 

musik. Detta kan noteras hos bland annat Wagner och Haydn enligt Schafer. 

I vissa avseenden har lätena hos vissa fåglar visat sig bära likheter med utformningen av den 

mänskliga talförmågan och vårt musikaliska uttryckssätt.  

Fågelungars nödrop är sammansatta av dalande frekvenser enbart medan rop som tyder på 

gottfinnande består av stigande frekvenser. 

Samma uppbyggnad återfinns i det mänskliga uttryckssättet för glädje och sorg. 

Ornitologer har klassificerat olika typer av fågelsång och delat in dem i: 

 

 Välbehagsläten 

 nödläten 

 territoriella försvarsläten 

 varningsläten 
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 flyktläten 

 flockläten 

 boläten 

 matningsläten 

 

Likvärdiga läten kan man hitta i mänskligt ljudskapande. Schafer jämför biltutor med 

fåglarnas territoriella försvarsläten och fåglarnas varningsläten återges i polissirener. 

3.2 Hi-fi och Lo-fi ljudlandskap 

 

De två stora vändpunkterna i historien var förändringen från en” nomadisk” till en ”agrarisk” 

livsstil,(se ordlista) vilket inträffade för ungefär tio till tolv tusen år sedan, och övergången 

från landsbygds till stadsliv, vilket har pågått de två senaste århundradena. Under den senare 

utvecklingen har småstäder förvandlats till stora städer som har expanderat och börjat täcka 

det som tidigare var landsbygd. Detta har inneburit att ljudlandskapet har förändrats. 

Schafer förhåller sig till ljudlandskap på två sätt, antingen är de hi-fi eller också är de lo-fi 

ljudlandskap. 

Ett hi-fi system besitter ett (signal till brus förhållande) som är positivt. I ett hi-fi ljudlandskap 

kan låga ljud urskiljas klart och tydligt därför att den kringliggande brusnivån är låg. 

Landsbygden är generellt mer hi-fi än staden, natten mer än dagen, och samhället som det såg 

ut för 100 år sedan var mer hi-fi än dagens samhälle. 

I hi-fi ljudlandskapet överlappar ljud varandra mer sällan, det finns perspektiv, en förgrund 

och en bakgrund. 

Den tystare omgivningen i ett hi-fi landskap tillåter lyssnaren att höra längre precis på samma 

sätt som man ser längre i ett öppet landskap. 

Tillkomsten av staden reducerade våra möjligheter att höra längre vilket markerar en av de 

viktigaste förändringarna i perceptionens historia enligt Schafer. 

I ett lo-fi ljudlandskap blir individuella akustiska signaler maskerade av en mängd andra ljud 

som trängs på samma ställe. Ett fotsteg i snön, en fågel som rör sig i en buske eller en klocka 

som tickar maskeras av ”bredbandsoväsen”(se ordlista). Vi tappar perspektivet. 

På en gata i centrum av en stad existerar inte avstånd, där finns bara närvaro. 

För att ett ordinärt ljud ska höras i en stad måste det förstärkas avsevärt. 

Det mest framträdande ljudet i det kristna samhället var kyrkklockan enligt Schafer, han anser 

att det definierade samhället, därför att samfundet var ett akustiskt rum som begränsades av 

kyrkklockans omfång. Klockor reglerade stadens liv och rörelser med militärisk precision och 

emellanåt blev de betraktade som ljudmärken. 

 

The church bell is a centripetal sound; it attracts and unifies the 

community in a social sense, just as it draws man and god 

together. At times in the past it took on a centrifugal force as well, 

when it served to frighten away evil spirits. (Schafer, 1994, s. 54) 

 

Under fjortonhundratalet kombinerades kyrkklockan med en teknisk uppfinning som har haft 

stor betydelse för den vår civilisation; det mekaniska uret. Tillsammans blev dem de mest 

ofrånkomliga signalerna i ljudlandskapet, för precis som kyrkklockan och med ännu mer 

precision, mäter uret tidens gång hörbart.  

Enligt Schafer var sambandet mellan ur och kyrkklockor på intet sätt slumpartat för 

kristendomen bidrog med tanken att tid skulle betraktas som utveckling, dock andlig 

utveckling, där skapelsen var startpunkten, Jesus en indikator och apokalypsen en ödesdiger 

avslutning. 
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Redan på sjuttonhundratalet deklarerade påven Sabinianus att klosterklockorna skulle ringa 

sju gånger om dagen, de tider som klockorna ringde blev senare kända som de kanoniska 

timmarna. 

Tiden håller alltid på att ta slut i det kristna systemet och uret påminner om detta faktum. 

Urets klockspel är akustiska signaler, men på en subliminal nivå bildar den ständiga rytmen 

av dess tickande en grundton av oundviklig betydelse för den västerländska människans liv. 

Klockor påminner människan om dess dödlighet. 

3.3 Ljudimperialism 

 

Music forms the best permanent record of past sounds, so it will be 

useful as a guide to studying shifts in aural habits and perceptions. 

(Schafer, 1994, s. 103) 

 

Imperialism är en nations strävan efter att utöka sitt välde eller en viss ideologi till andra delar 

av världen. 

Europa och Nordamerika har under de senaste århundradena på olika sätt försökt dominera 

och omvända andra nationer och deras värderingar. 

Schafer menar att även ljud kan vara imperialistiska. En person med en högtalare är t.ex. mer 

imperialistisk än en person utan, därför att personen med högtalaren kan dominera ett större 

akustiskt fält. En person med en kratta är inte imperialistisk, däremot är en person med en 

lövblåsare det, därför att han kan avbryta och dominera andra akustiska aktiviteter i 

omgivningen. 

Ljudimperialismen blev enligt Schafer ett faktum under den industriella revolutionen. 

Industrin var tvungen att utvecklas och växa, därmed utvecklades och växte även dess ljud. 

 

In fact, noise is so important as an attention-getter that if quiet 

machinery could have been developed, the success of 

industrialization might not have been so total. For emphasis let us 

put this more dramatically: if cannons had been silent, they would 

never have been used in warfare. (Schafer, 1994, s.77-78) 

 

Under 1800-talet blev orkestrarna större och större, man lyckades kalibrera instrumenten så 

att de fick bättre ljudutbredningsförmåga. Ljudstyrkemässigt började orkestrarna nu kunna 

komma upp i nästan samma nivå som industriernas bullernivå. 

Men det fanns andra likheter mellan orkestern och fabriken som viktigare, som Lewis 

Mumford förklarar: 

 

With the increase in the number of instruments, the division of 

labor within the orchestra corresponded to that of the factory: the 

division of the process itself became noticeable in the newer 

symphonies. The leader was the superintendent and the production 

manager, in charge of the manufacture and assembly of the 

product, namely the piece of music, while the composer 

corresponded to the inventor, engineer, and designer, who had to 

calculate on paper, with the aid of such minor instruments as the 

piano, the nature of the ultimate product- working out its last 

detail before a single step was made in the factory. For difficult 

compositions, new instruments were sometimes invented or old 

ones resurrected; but in the orchestra the collective efficiency, the 
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collective harmony, the functional division of labor, the loyal 

cooperative interplay between the leaders and the led, produced a 

collective unison greater than that which was achieved, in all 

probability, within any single factory. For one thing, the rhythm 

was more subtle; and the timing of the successive operations was 

perfected in the symphony orchestra long before anything like the 

same efficient routine came about in the factory. Here, then, in the 

constitution of the orchestra, was the ideal pattern of the new 

society. It was achieved in art before it was approached in 

technics…. Tempo, rhythm, tone, harmony, melody, polyphony, 

counterpoint, even dissonance and atonality, were all utilized 

freely to create a new ideal world, where the tragic destiny, the 

dim longings, the heroic destinies of men could be entertained 

once more. (Schafer, 1994, s. 108) 

 

Orkestern som form fungerade som en förlängning av de imperialistiska tankar och ideal som 

rådde under artonhundratalet. Men förändringarna som utfördes gällande orkestern påverkade 

på samma sätt industrin eftersom förändringarna som drabbade de både var uppbyggd kring 

samma världsåskådning. 

Den industriella revolutionen introducerade en annan effekt i ljudlandskapet: flat line. 

(”rak linje”) 

När man tittar på ett ljud grafiskt får man fram en bild av ljudet som kan analyseras. Den här 

bilden eller ljudkurvan består av fyra huvudsakliga element. ”Attack”, ”kropp”, ”transienter” 

och ”decay”. (Se ordlista). När ljudkroppen blir utdragen och oförändrad ser det ut som en 

utsträckt horisontell linje.  

Maskinljud är av den typen eftersom det är hög överflödesnivå och låg informationsnivå på 

dem. Vilket betyder att maskinljud är ljud där det som vi uppfattar som oväsen upptar större 

delen av ljudbilden och element som talar om något om ljudet, attack, transient, och decay 

upptar en liten del. 

Det kan handla om kontinuerligt brum, som i en generator, ”grovkantat” som det ljud som 

bildas när man sågar med en elsåg, eller ljud som sammanlänkas av rytmiska mönster, som en 

tröskmaskin eller en vävmaskin. Dock är det alltid ett kontinuerligt ljud. 

Den raka kontinuerliga linjen är en artificiell konstruktion som väldigt sällan påträffas i 

naturen, cikadans ljud är dock ett undantag. 

Industrialismen gav upphov till dygnet runt arbete och maskiner som var på dygnet runt, 

vilket i sin tur gav upphov till ett ständigt flöde av ljud, ljud som var kontinuerligt i sig. 

När vägar och järnvägar började breda ut sig, gjorde även deras akustiska motsvarigheter 

detta. Senare, när flygplan och lastbilar blev en vanlig företeelse drabbades även landsbygden 

av dessa kontinuerliga ljud. 

Precis som att det inte är något perspektiv i lo-fi ljudlandskapet, likaså finns det ingen känsla 

av varaktighet i den ”raka linjen” i ljud. Den är suprabiologisk. 

Man kan enligt Schafer säga att naturliga ljud har en biologisk existens. De föds, de blomstrar 

och de dör. Men ljuden från generatorn eller luftkonditioneraren dör inte, de lever för alltid. 

Den ”raka linjen” i ljud har växt fram som ett resultat av det ökade behovet av hastighet. 

Rytmisk puls plus hastighet är lika med tonläge. När pulser ökas med över 20 cykler per 

sekund, smälter de samman och upplevs som en kontinuerlig kontur.  
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3.4 Radion 

 

När radion blev allmängods och i var mans ägo förändrades ljudlandskapen ånyo.  

De första radiosändningarna var enskilda händelser som följdes av tystnad, man sände oftast 

bara ett par gånger per dag. 

Men när lyssnarantalet ökade gjorde även antalet sändningar detta. Under 1930 till 1940-talet 

började man sända hela dagarna och man skapade montage av ljud eftersom man blandade tal 

med musik och reklam. 

Montage var något som introducerades i filmindustrin. 

Filmproducenten Eisenstein beskriver montage som: 

 

in the fact that two film pieces of any kind, placed together, 

inevitably combine into a new concept, a new quality, arising out 

of that juxtaposition. (Schafer, 1994, s. 14) 

 

Radion introducerade ett surrealistiskt ljudlandskap, men det var den industriella revolutionen 

och dess upphov till en ständigt malande ström av ljud som gjorde detta möjligt. 

När radioprogrammens format stramades åt, ökade också tempot. 

Varje station och varje land har sitt eget tempo men generellt har det ökat med åren. 

Stationer som sänder populärmusik är de med högst tempo. 

Varaktigheten för enskilda saker som behandlas (diskussion) eller spelas (musik) överstiger i 

stort sett aldrig tre minuter på nordamerikanska kommersiella radiostationer, enligt Schafer. 

Detta kan bero på att när man spelade in skivor och använde sig av tio tums shellackskivor så 

var dessa begränsade till strax över tre minuter. Därför var alla poplåtar förkortade för att få 

plats på skivorna. Detta gäller även idag, en dj som spelar populärmusik spelar oftast bara tre 

minuter av en låt annars tröttnar publiken. 

Nutidens kommersiella radiokanaler är en konstant malande ström av ljud helt fri från 

dynamik då det överhuvudtaget inte existerar några pauser eller tystnader. De flesta kanaler 

spelar musik dygnet runt utan prat förutom i reklampauserna. Att komprimera 

radioprogrammen väldigt hårt för att kunna sända programmen på högsta tillåtna 

sändningsvolym är standard hos kommersiella radiobolag, detta gör att programmen förlorar 

dynamik och frasering. Det har blivit en ljudvägg. 

 

3.5 Ljudväggar 

 

Dagens samhälle använder musik som en distraktionskälla, i tandläkarstolen, på hotell, 

kontor, restauranter och många andra offentliga platser. Moozak (bakgrundsmusik) används i 

affärer för att skapa rätt stämning och få kunden att spendera mer. Men den används på olika 

sätt, om man går in i en klädesaffär under en eftermiddag en lönehelg kan man notera att 

musiken har ett högre tempo och är ganska aggressiv. Om man besöker IKEA kan man lägga 

märke till den rofyllda musiken som spelas. I klädesaffären handlar det om att få kunden att 

göra mer spontaninköp medan man på IKEA ska ta tid på sig. 
Tanken med Moozak är att den inte ska vara någons favoritmusik, utan bara omsluta kunden, 

för att maskera oönskade distraktioner.  

Väggar brukade existera för att isolera ljud, idag existerar väggar för att omsluta enligt 

Schafer. 

De flesta använder radion som ett bakgrundsljud som alltid är där, man lyssnar inte längre på 

samma sätt. Radion är bara på hela tiden. Inte för att man är speciellt intresserad av vad som 

är på utan för att man vill slippa tystnaden. 
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Tystnad är något som knappast existerar i det moderna samhället längre, vilket utnyttjas flitigt 

av filmindustrin och musikbranschen. Tystnad är ett utomordentligt sätt att poängtera något. 

Tystnad i film skapar jättelika kontraster, en dj som spelar skivor på en nattklubb får plötsligt 

allas uppmärksamhet om han väljer att låta musiken tystna i några sekunder. 

Tystnad är något exklusivt och ovanligt och vi reagerar instinktivt som om något vore fel när 

det inträffar. 

Populärmusik idag baseras i mycket större utsträckning på låga basfrekvenser, låga frekvenser 

är svårare att bestämma riktning på än höga frekvenser. Istället för att mötas av en ljudkälla 

omsluts man av den. Schafer drar paralleller till ökningen av lågfrekventa miljöljud och anser 

att detta kan vara en anledning till användningen av låga frekvenser i populärmusik. 

Populär musik kräver enligt Schafer inte heller lika mycket uppmärksamhet när man lyssnar 

på den som klassisk musik. Schafer anser att populärmusik ger upphov till något som han 

kallar periferisk lyssning.  

 

3.6 Hur beskriver man en ljudbild? 

 

It is not in the heartbeat that the pulse of society is to be measured, 

but in the choreography of footsteps. (Schafer, 1994, s.164) 

 

För att förstå ett samhälles puls, mät fotstegen hos dess invånare. Är de målmedvetna, eller 

oförsiktiga, släpande eller trippande? Enligt Schafer kan fotsteg vara en protest mot det 

rådande tempot i ett samhälle. Han hänvisar till nordamerikaner, som lever i ett samhälle som 

är ett av de allra snabbaste i hela världen, vilka har blivit några av världens slöaste fotgängare. 

Schafer anser att man måste förena de discipliner som håller på med vetenskapen om ljud och 

de som ägnar sig åt musik som en konstform. Han talar om akustisk ekologi och om akustisk 

design. Akustisk ekologi är studien av ljud i relation till samhället. Detta kan inte genomföras 

genom att göra undersökningar i ett ljudlabb. Man måste uppleva ljuden på plats och studera 

dem i dess rätta miljö. 

Akustisk design kan förstås genom att betrakta ljudlandskapet som en enorm musikalisk 

komposition. 

Även De Coensel är inne på samma spår, han menar att man måste bejaka flera aspekter när 

man försöker utröna varför folk blir störda av buller. Av den enkla anledningen att människor 

bevisligen inte reagerar på samma sätt när de blir utsatta för buller. 

 

Next to this, even in the early days, it was recognized that noise 

annoyance is influenced by more than only variables related to 

noise exposure. Several contextual variables such as attitude to the 

noise source, sensitivity to noise, health, social status or dwelling 

type may explain part of the variance of the exposure-effect 

relationships, and their relation to noise annoyance is fuzzy. The 

impact of noise on an individual person may further be influenced 

by personal factors such as life style, habits, coping and 

adaptability, by topography, nature, the visual aesthetics of the 

environment. (De Coensel, 2007, S. 37) 

 

Robert Kull skriver I sin artikel Natural and urban 

Soundscapes: The Need for a multi-disciplinary Approach (2006) att det finns ett behov att 

använda innovativa modeller för att integrera nuvarande analysmetoder, kvalitativa och 

kvantitativa och att använda sig av både individuell och aggregerad nivå.  
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Vilket är en utveckling av Schafers teser, som pekar på behovet av att utveckla forskningen 

inom området och att koppla ihop olika synsätt för att på så sätt skapa en djupare förståelse 

och en gränsöverskridande forskning som inte förhåller sig till ett synsätt utan förhåller sig 

flervetenskapligt till problembeskrivningar och mål. Brigitte Schulte-Fortkamp och Danièle 

Dubois anser att man måste blanda akustiskt synsätt med sociala, psykologiska, och 

kulturgeografiska frågeställningar för att kunna omformulera frågeställningar så att de bättre 

passar in på en flervetenskaplig inriktning. De anser att forskning borde bedrivas med 

inriktning på ett individperspektiv istället för som tidigare skett, med ett akustiskt perspektiv. 

Med ett akustiskt perspektiv menas i detta sammanhang att man betraktar ljud som ett 

positivistiskt mätbart fenomen. 

 

Depending on the “acoustic coloration” of the larger environment 

(geography, climate, wind, water, people, buildings, animals etc.) 

sound sources attribute “meanings” to the exposed and block or 

enable human activities, thoughts, and feelings. Therefore, 

soundscape assessment should be dedicated to evaluate acoustical 

but also other sensory, aesthetic, geographic, social, 

psychological and cultural modalities in the context of human 

activity across space, time, and society. For those reasons the 

questions have to be reformulated into scientifical questions 

addressed to the diversity of scientific domains and consequently 

to overcome the sectoral barriers. (Schulte-Fortkamp & Dubois, 

2006,s. viii ) 

 

Men för att ytterligare utvidga gränserna behöver ett rytmperspektiv bejakas. Rytm är ett 

ljudlandskaps stomme och struktur, och för att förstå ett fenomen måste man ha dess struktur 

och grundläggande stomme i åtanke när man försöker närma sig en förståelse och en 

beskrivning av fenomenet. 

 

3.7 Rytm i teori och praktik 

 

Varje plats och varje stad har sitt eget ljud och olika platser i samma stad kan särskiljas utifrån 

dess specifika ljudlandskap. 

Ljudlandskap är en sammanfattning av olika element såsom grundtoner, signaler och 

ljudmärken. Tillsammans bildar dessa en enhetlig ljudbild som är specifik för en given plats.  

Termen temporal aspekt syftar till strukturen av en ljudhändelses sekvens ( grundtoner, 

signaler eller ljudmärken) som utgör ett ljudlandskap enligt De Coensel. 

När man talar om musik och rytm är det den temporala strukturen i musiken som är av 

intresse. Enligt Schafer kan man se en likhet mellan musik och ljudlandskap, då rytm och 

tempo är viktiga karaktäristika i musik och båda kan återfinnas i alla sorters ljudlandskap. 

Rytm har varit ett nyckelbegrepp inom musik genom alla tider över hela världen. 

De Coensel förklarar rytm som en variation av varaktigheten för ljud över en viss tidsrymd, 

eller som en samling av alla periodiska händelser som utgör ett ljud. Inom västerländsk musik 

är rytmer oftast arrangerade efter en tidssignatur. Olika tidsskalor inom musik kan urskiljas 

enligt honom. 

 

 På en mikronivå består musik av ljudpartiklar som vi kan uppfatta inom ramen för 

vårt hörande.  
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 På en liten större skala består musik av ljudobjekt, fundamentala enheter av den 

musikaliska strukturen som t.ex. noter. 

 På en mesonivå kan tidsskalan beskrivas med hjälp av en uppdelning av former, såsom 

musikaliska fraseringar. 

 På en macronivå får man en övergripande bild av den musikaliska strukturen, en 

tidsskala som sträcker sig från minuter, timmar eller dagar. 

 

Ljudlandskap är i huvudsak manifestationer av rytmiska system, både inom en ljudsfär och 

också en underljudssfär.  

Medel för att beskriva rytm inom musik kan därför vara ett bra redskap för att analysera 

stadens ljudlandskap, enligt De Coensel.  

För naturliga och urbana ljud är tidsstrukturen på en micronivå - några sekunder eller kortare- 

vanligtvis associerade med variationer inom en akustisk händelse. 

Tidsstrukturen på makronivå orsakas av följden av akustiska händelser. 

Ambjörn Hugart (2001) anser att människan ständigt fascinerats och studerat begreppet tid. I 

tusentals år har konsekvenserna av tid och de rytmiska aspekterna av livet format vårt sätt att 

leva på. Ett bra exempel är årstider, skiftet mellan dag och natt, vårt åldrande och ur ett 

bredare perspektiv hela universums livscykel. 

Vi kan helt enkelt hitta och se rytm överallt i vårt vardagliga liv; såsom på arbetet, lekande 

barn, inom religiösa ceremonier och så vidare. När man använder rytm i vardagligt tal 

inbegriper det ett fenomen som varierar tidsmässigt i den meningen att det kommer och går 

med vissa bestämda intervall. Detta sätt att förklara vad rytm är innehåller ofta begreppet 

puls. I nästan alla musikaliska sammanhang ingår även cykliska repetitioner av särskilda 

musikaliska strukturer eller mönster. Dessa betraktas som rytmiska. I de flesta musikaliska 

sammanhang är dessa cykliska repetitioner även väldigt exakta och relaterade till en stadig 

ström av pulser eller slag i ett stadigt tempo. Jazz, hip hop och större delen av den 

elektroniska musiken är exempel på musik som innehar dessa rytmiska egenskaper. Många 

artister tycker till och med att datorbaserad musik blir för taktfast och rak och försöker göra 

den mer svängig för att den ska kännas mer naturlig. Ett naturligt ljud är aldrig lika rakt och 

perfekt som ett artificiellt.  

I andra musikaliska sammanhang, såsom klassisk musik, spelar de rytmiska strukturerna och 

mönstren andra viktiga syften eftersom stadigt tempo och pulsflöde är mindre viktigt. 

Detta kan bero på att musiken inte har influerats av raka linjer och en surrealistisk och 

artificiell ljudbild som dagens samhälle baseras på. 

Det antyder att begreppet rytm kan tolkas på väldigt många olika sätt. Hugardt pekar på 

Hodges syn på begreppet rytm, vilken är att den både är musikens stomme och på samma 

gång överallt omkring oss. Allting som existerar runt omkring oss kan vibrera. 

För att ett fenomen skall kunna uppfattas som rytmiskt, måste det vara av en karaktär som är 

märkbart cykliskt återkommande i tid, anser Hugardt. Enligt honom betyder detta att det alltid 

är en tidsrymd mellan dessa cykliska upprepningar och på samma gång kan upprepningarna 

själva fungera som tidsmått. Tid blir ett fenomen som är mellan ”förra gången” och ”den här 

gången” och blir därför ett begrepp som ger struktur och ordning i livet. Hugardt citerar Keele 

& Ivry: 

 

In playing a musical instrument, the sequence of movements must 

be specified, the succession of movements must be timed to occur 

at just the right points, and their forces must be carefully 

regulated. Similarly, in a completely different motor task such as a 

gymnastics routine, movements must be sequenced, they must be 

timed, and their forces must be regulated. (Hugardt 2001, s.14). 
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The fact that music is a form of communication puts musicians in a 

somewhat different position compared to many other experts in, 

for instance, sport and industry. For a musician, the evaluation of 

a movement has less to do with measurable units of time or 

distance and more to do with communication through musical 

sounds. The assessment of a music performance differs from that 

of many other types of skills. For example, a sprinter’s success can 

be measured in terms of distance and time. In contrast, music 

performance tends to require a more subjective evaluation, and 

therefore present more of a challenge. (Dahl 2005, s.3) 

 

Man kan utgå ifrån att rytm är en viktig del i musikaliskt utövande, sportsliga aktiviteter och 

vardagliga saker, såsom att gå och att hoppa men även att fånga en boll. Hugardt skriver att 

även hjärtslag och hjärnvågor också är exempel på väldigt precisa mänskliga rytmiska 

aktiviteter.  

 

3.8 ”Musikalisk tid” 

 

är vad Ambjörn Hugardt kallar det när man sätter tid i en musikalisk kontext. För att förstå 

vad som gör tid musikalisk måste man ha förståelse för själva begreppet musik. Detta är inte 

heller helt enkelt. Det som för vissa uppfattas som oväsen kan för andra betraktas som musik 

och vice versa. Hugardt hänvisar till Storr som anser att musik är uteslutande ett mänskligt 

fenomen, då det inte överensstämmer med något av de ljud som andra arter producerar. Även 

om man skulle kunna tänka sig att andra arter, som t.ex. fåglar, är kapabla att producera ljud 

som vi utan tvekan skulle kunna betrakta som musik, finns det inga bevis för att vi skulle hitta 

en motsvarighet till vår föreställning om musik hos dessa arter. Bortsett från att vi producerar 

musik så är det särskilda sättet som vi upplever ljud och kallar dem musikaliska eller inte, 

möjligtvis det som skiljer oss från andra arter i det här avseendet. Summan av all musik som 

har producerats och använts av människor under tidens gång och under väldigt olika 

omständigheter stödjer argumentationen att musik är en unik och universell mänsklig 

aktivitet. Hugardt citerar Blacking: 

 

There is so much music in the world that it is reasonable to 

suppose that music, like language and possibly religion, is a 

species-specific trait of man. Essential psychological and cognitive 

processes that generate musical composition and performance 

may even be genetically inherited, and therefore present in almost 

every human being. (Hugardt 2001, s.15) 

 

Det är dock viktigt att poängtera att musik har bevisat sig vara kulturellt betingad och 

kulturella skillnader kan därför bidra till vitt skilda uppfattningar om musik och vad det 

innebär. Detta gäller även för begreppet som Hugardt väljer att kalla för musikalisk tid. Även 

om vi antar att musikalisk tid har existerat under människans hela historia, har betydelsen av 

begreppet samt behandlingen av dess kontext alltid varit en fråga om kultur, tid och plats, 

enligt Hugardt. Därför kan man vara säker på att sättet vi ser och tänker på konceptet tid, 

under vår tid, påverkar sättet som vi ser på vår tids musik. Man kan alltså tänka sig att vi 

upplever till exempel Rolling Stones på ett helt annat sätt än vad människan kommer att göra 



16 

 

om 300 år. Inom vissa kulturer är kommunikation och interaktion en intressant mix av 

språket, musiken och dansen. 

Samma sak gäller för ljudlandskapet, vi uppfattar inte ljudlandskapet på samma sätt beroende 

på att vi har olika sociala och kulturella bakgrund. 

Hugardt hävdar att musik och dans är tätt sammanbundna och beroende av varandra. Han 

hänvisar även till andra forskare som beskriver musik i Sahara Afrika som en motorisk 

aktivitet nästan oskiljaktig från dans och lägger till att när musik hörs ger det ofta omedelbart 

upphov till kroppsrörelser. De flesta centralafrikanska infödingsspråk har inga ord för ren 

musik, inte heller för begreppen melodi eller rytm. Melodi är bara till för att symbolisera 

orden som den ska uttrycka - blir sen en sång - medan rytmen är tänkt som en stimulans för 

den kroppsliga rörelsen som den ger upphov till, och namnges efter dansen. Han understryker 

även vikten av rytm genom att peka på dess fundamentala roll i sociala och religiösa 

aktiviteter i Afrika. Rytm är ett sätt att tämja och bevara alla former av energi. 

Ingemar Fridell hävdar att man inom musik måste framhäva det rytmiska elementet med hjälp 

av metriska förlopp som bygger på mer eller mindre regelbundna pulsslag. Man markerar 

dessa pulsslag på olika sätt, vilket gör att vi upplever musikens indelning i taktenheter och 

taktperioder. 

För att beskriva rytm använder sig Fridell av ett citat av Fant, Kruckenberg och Nord. 

 

Rhythm implies repetitions of simple or more complex events that 

form groups of regular patterns. Even if a sequence of events is 

not regular a human observer tends to impose a rhythmical 

interpretation. The two fundamental aspects of rhythm are thus the 

group pattern and the repetition rate. An example of a group 

pattern is the composition of a metrical foot, e.g. the weak-strong 

sequence of syllabic elements of an iambic foot and the strong-

weak sequence of a trochaic foot. (Fridell, 1999, s20) 

 

Utan det rytmiska elementet skulle musik förlora mycket av sin känslomässiga drivkraft, på 

samma sätt förlorar ljudlandskapet sin dynamik om en alltför artificiell och rak puls 

dominerar ljudbilden. 

 I vanligt tal finns förvisso en rytm, men den har ingen regelbunden puls. Den mer eller 

mindre regelbundna puls som förekommer i nästan all musik ger upphov till upplevelsen av 

en interaktion mellan puls och rytm. Musik som framförs med viss rytmisk flexibilitet upplevs 

ofta mer levande, men man påverkas samtidigt av den motvikt och fasta bakgrund som en 

regelbunden puls tycks utgöra. För att förstå rytmiska strukturer måste man förstå begreppet 

metrik. Metrik är ett musikstyckes totala rytmiska, harmoniska och melodiska struktur. Det 

inbegriper alltså även andra indelningsmönster än den noterade taktindelningen. 

 

Often meter is regarded as the aspect of layered, coinciding 

regularity within the greater and very complex phenomenon of 

rhythm. But it is also described as an independent force opposing 

or dominating the rhythm, or as a hierarchical framework that the 

rhythm has to comply with, embellish or characterize. 

Part of the confusion seems to be due to the fact that though the 

meter is indicated by the musical notation, the metric signs do not 

refer to any events or special actions. Indeed, to an untheoretical 

mind notated meter might appear to be there only to redundantly 

confirm what the musical structure itself would tell a musically 

informed player anyway. However, it comes closer to the truth to 
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say that metric signs are meant to somehow modify the way 

musical events are rendered (and read) – an observation that 

suggests that in order to formulate the relationship between 

rhythm and meter one must search beyond notation. (Fridell, 1999, 

s.23) 

 

Allt vi gör har en rytm, vi utvecklar själva en egen rytm, men vi styrs också av en 

utomstående rytm, såsom trafikrytm, dygnsrytm osv.   

Vi kan konstatera att rytm spelar en viktig och central roll för oss människor. En av de allra 

viktigaste är antagligen den roll rytmen har för vår utveckling. Hugardt citerar Hodges som 

pekar på den fundamentala roll som rytmiska erfarenheter spelar i vår individuella utveckling.  

 

The impact of rhythmic experiences is widespread. Rhythm is a 

critical. factor in language acquisition. Also, infants who receive 

stimulation .through rocking or other body movements gain weight 

faster, develop .vision and hearing acuity faster, and acquire 

regularity of sleep cycles. at a younger age. (Hugardt, 2001, s.20) 

 

Hugardt konstaterar att redan från tidig ålder är rytmisk, social interaktion närvarande under 

många olika aktiviteter, som vaggning, klappning och smekning, och när man ändrar tonläget, 

klangen, dynamiken och rytmen i både tal och sång. Rytmisk, social interaktion med barn är 

från den vuxnes synvinkel primärt ett sätt att visa kärlek och omtanke. Sex månader gamla 

barn lär sig fort att känna igen och föredra vissa rytmiska mönster. Tajmningen i 

interaktionerna mellan mor och barn innan barnet lärt sig tala är anmärkningsvärt 

välutvecklad. Ordlösa sånger och nonsensljud varierar mellan barn till barn, men de är alltid 

rytmiska.  

Hugardt lyfter fram Parlenvis och Sohlmans teori om att barns kroppsrörelser är 

grundläggande för utvecklingen av tal, hörsel, syn, tankeverksamhet, läsning, kognitiv och 

känslomässig utveckling, men speciellt hjärnans utveckling och motorisk koordination. 

Många av de kroppsliga aktiviteter som behövs utövas som barn runtom i världen. De är 

förvånansvärt lika från generation till generation och aktiviteterna består till stor del av 

synkroniserade handlingar i tid och rytm. Exempel på sådana aktiviteter är barnvisor, 

rörelselekar, dans och sång. Hugardt påvisar denna teori genom att påpeka att Gregory stödjer 

denna argumentation men menar också att aktiviteter barn är djupt engagerade i när de leker 

lekar är universella och ofta relaterade till dans, hoppa hopprep eller andra rytmiska 

aktiviteter.   

 

3.9 Så, vad är rytm då – enligt praktikerna? 

 

Två svenska musikproducenter inom elektronisk musik tillfrågades om vad de ansåg om rytm 

och hur de skulle beskriva begreppet. 

Enligt Andreas Tilliander är rytm en puls som man försöker följa. Det är något man försöker 

hitta ett mönster i. 

Man har sin kroppsliga rytm, såsom hjärtats slag och man har en rytm när man går.  

Rytm i musik är när det svänger, när musiken inte är supertight, utan mer mänsklig.  

Ett bra sväng är viktigt, men det måste vara ett intressant flöde. Det ska finnas någonting som 

man vill följa och det ska vara intressant från början men samtidigt hända någonting under 

vägen också 
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Rytm är, för Håkan Lidbo, att jobba med slitningar mellan takter. Att inte riktigt ligga i takt. 

Element av kaos ska vara närvarande. Rytm måste vara cykliska, återkommande ljud. 

Vår vanligaste rytm är att vi går eller springer, men Jamaicanerna menar att rytmen utgår ifrån 

hjärtslagen. De lyssnar till hjärtat och vi marscherar istället. Vi har någonting i oss. 

Vi har alltid takt i kroppen. En rak 4/4 till exempel. Det är inte så hjärtat slår, men det passar 

oss väldigt bra. Man måste bara dansa till det. Det har med fysik att göra. All dans är extremt 

begränsad av ens kropp. Det hörs i musiken. Man lägger slagen utefter vår förmåga att röra 

oss. Den rytmen är fysikalisk. 

När han gör musik flyttar han om ljuden såsom människan hade spelat dem - så att det inte 

blir för stelt och maskinellt. Han är ute efter svänget. 

 

Personligen anser jag att rytm är något som man föds med, man kan dock träna upp sin känsla 

för den. Rytm är både något som man känner och något som man använder sig av. Man 

känner t.ex. rytmen när man dansar. Men man använder sig av rytmen när man rör sig. 

Jag anser att rytm är återkommande i den meningen att man alltid hittar ett mönster i alla 

rytmer, bara man letar tillräckligt länge.  
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Sammanfattning 
 

Schafer skriver om ljudlandskap som är en analogi till landskap, han anser att ljudlandskapet 

skall betraktas som en musikalisk komposition där alla som befinner sig i ljudlandskapet är 

dess kompositörer och är ansvariga för dess utformning och skönhet. 

Han beskriver samhällsutvecklingen från det agrara samhället till dagens städer, vilken har lett 

till att vi har gått från ett hi-fi-landskap, där perspektiv existerar i ljudbilden, till ett lo-fi 

landskap där ljud överlappar varandra och det blir svårt att urskilja riktning och ljuden 

maskeras.  

Industriernas utbredning ledde till den raka linjens uppkomst och dominering av ljudbilden, 

en ökning av den raka linjen i ljudbilden innebar att det artificiella ljudet kom att dominera, 

dynamiken gick förlorad och det vardagliga ljudet ökade markant i rytm. 

Detta påverkade ljudbilden så att radion komprimerade sina program, ökade tempot och 

därmed bidrog till att syntetisera ljudbilden till en surrealistisk nivå. 

Ljudväggen hade skapats och bidragit till att tystnad i dagens samhälle har blivit något 

exklusivt och ovanligt.  

Ljudlandskap är en sammanfattning av olika element såsom grundtoner, signaler och 

ljudmärken. Tillsammans bildar dessa en enhetlig ljudbild som är specifik för en given plats.  

Termen temporal aspekt syftar på strukturen av en ljudhändelses sekvens. 

Inom musik är det den temporala strukturen som är av intresse och enligt Schafer kan man dra 

en parallell mellan musik och ljudlandskap eftersom rytm och tempo är viktiga karakteristika i 

både musiken och ljudlandskapet. 

Medel för att beskriva rytm inom musik kan därför vara ett bra redskap för att analysera 

stadens ljudlandskap, enligt De Coensel.  

 Han förklarar rytm som en variation av varaktigheten för ljud över en viss tidsrymd, eller 

som en samling av alla periodiska händelser som utgör ett ljud. 

Ambjörn Hugardt anser att för att ett fenomen skall kunna uppfattas som rytmiskt, måste det 

vara av en karaktär som är märkbart cykliskt återkommande i tid. Enligt honom betyder detta 

att det alltid är en tidsrymd mellan dessa cykliska upprepningar och på samma gång kan 

upprepningarna själva fungera som tidsmått. 

Man måste dock vara medveten om att musik är en universell mänsklig aktivitet men att den 

har visat sig vara kulturellt betingad och detta innebär man kan ha vitt skilda uppfattningar om 

musik och vad det innebär. Precis på samma sätt som med ett ljudlandskap. 

Ingemar Fridell tar upp begreppet metrik som i det här sammanhanget blir intressant eftersom 

det är ett musikstyckes totala rytmiska, harmoniska och melodiska struktur. Vi kan konstatera 

att vi styrs av rytmen i samhället men att vi också kan påverka den. 
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Analys 

 

För att få en bättre förståelse för en ljudbild räcker det inte med att enbart anamma ett 

akustiskt perspektiv, man kan inte få inblick i ljudbilden enbart genom att betrakta den med 

akustikerns ögon. Man måste anlägga en flervetenskaplig åskådning eller snarare ett 

flervetenskapligt perspektiv. Men framförallt måste man vara medveten om att det inte finns 

en ultimat ljudbild. Strävan efter en generaliserad och objektivt betraktad ljudbild är omöjlig.  

För att beskriva och förstå en ljudbild eller för att använda en ljudbild för olika syften så har 

teorigenomgången pekat ut några viktiga och intressanta förutsättningar 

Den första är ljudlandskap som universell akustisk företeelse. Ett ljudlandskap består av några 

generella element: 

 

 Grundtoner: 

Som i det här fallet betyder bakgrundsljud, till skillnad från musikteorin där grundton är den 

ton som bestämmer namnet på en skala. Dessa ljud lyssnar man inte på medvetet, de finns 

bara där. 

Ett landskaps grundtoner skapas av dess klimat och dess geografiska beskaffenhet; vind, 

vatten, skogar, fåglar, insekter, djur. 

 

 Signaler: 

Som betecknas som förgrundsljud. Några exempel på akustiska signalljud är kyrkklockor 

sirener och fabriksvisslor. 

 

 Ljudmärke: 

Denna term härstammar från landmärke och hänvisar till ett speciellt samhällsljud som är 

unikt eller besitter särskilda egenskaper som gör det angeläget eller uppmärksammat av 

invånarna i samhället. Ljudmärken förtjänar att bevaras då de sätter en speciell prägel på 

akustiken i samhället. Ljudmärken kan vara t.ex. kyrkklockor eller ljuden av traditionella 

aktiviteter. 

 

Den andra är ljudbild som musikalisk företeelse. Eftersom det har konstaterats att 

ljudlandskapet har klara likheter med musik så kan man utgå ifrån att ljudlandskapet kan 

betraktas på samma sätt som musik. Att utgå från den temporala strukturen i ett ljudlandskap 

är ett sätt att skapa en större förståelse för det. Ett ljudlandskap har ett tempo och en rytm 

precis som musik. För att förstå ett samhälles rytm måste man förstå dess puls. Man måste 

förstå varför vissa ljud i ljudlandskapet låter som de gör. Man måste ha vetskap om det 

naturliga tempot och den naturliga rytmen i det naturliga ljudlandskapet för att förstå varför 

tempot och rytmen ser ut som den gör i dagens samhälle, och också varför den påverkar oss 

som den gör. När man formar ett ljudlandskap måste man försöka behålla en så naturlig rytm 

som möjligt för att bevara dynamiken och tydligheten i ljudbilden. 

Den tredje är ljudbildens förhållande till människan som biologisk, socio-kulturell varelse. 

Tonvikten ligger här på människans förmåga och referensramar för att uppfatta och tolka ett 

ljudlandskaps olika ljudbilder. Att generalisera ljudupplevelser är väldigt svårt eftersom två 

människor inte uppfattar en ljudhändelse likadant.  

Man måste ha i åtanke att sociala, kulturella och åldersmässiga betingelser har stor vikt för 

hur man uppfattar ljud. 
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Därför måste man fokusera mer på individen och dess förutsättningar att uppfatta ljudbilden. 

Argumentet för ett individperspektiv växer sig ännu starkare då man tar i beaktande att 

ljudbilden inte går att generalisera, att hitta en ljudbild som alla uppskattar är nästintill 

omöjligt och att alla skulle uppfatta den på samma sätt är inte ens tänkbart. 

Men genom att fokusera på individen skulle det kunna vara möjligt att hitta ett mönster i lika 

eller olikartade uppfattningar kring ljudbilden, och på så sätt få en klarare bild av hur ett 

ljudlandskap skulle kunna förbättras. 

För att kunna beskriva och förstå en ljudbild ur ett holistiskt perspektiv är en flervetenskaplig 

ansats problematisk men inte desto mindre angelägen ur åtminstone följande perspektiv; 

förekomst av olika slags ljud, ljudens uppkomst, ”dokumentationen” av ljud och tolkningen 

av ljud. 

Stadens ljud innebär alltid ett möte mellan natur och människa, mellan ett naturvetenskapligt 

och ett humanistiskt perspektiv. Naturens ljud som tillsammans med naturliga mänskliga ljud 

möter av människan skapade ljud. 

Att ”fånga eller dokumentera” dessa ljud kan göras genom att låta de närvarande invånarna 

beskriva vad de uppfattar - hör – eventuellt kompletterat med vad tidigare invånare beskrivit 

och låta dessa ”dokument” möta ljudbilder insamlade på ett ljudakustiskt sätt med 

inspelningsutrustning där både hörbara och för det mänskliga örat icke hörbara ljud fångas.  

Båda formerna utgör kompletterande delar av den totala ljudbildens helhet. 

Tolkningen och förståelsen av ljudbilden innebär också ett möte mellan ett akustiskt, tekniskt 

förhållningssätt och ett humanistiskt, socio-kulturellt perspektiv. Å ena sidan kan ljud brytas 

ned i sina akustiska beståndsdelar och ges en teknisk förståelse, å andra sidan tolkas och 

förstås ljud individuellt utifrån kulturell bakgrund, uppväxtmiljö och ljumässiga erfarenheter 

från tiden strax innan födseln. Ett exempel är ett reportage som jag hörde i ett program på P1 

där man berättade om en studie av ljudet i lastbilshytter. Det som forskaren uppfattade som ett 

störande oväsen var för lastbilschauffören lastbilens ”sång”, en viktig ljudupplevelse som gav 

signaler om lastbilens uppförande; funktioner hos motorn, chassi, däcken etc. Ett annat 

exempel är ett konstnärsexperiment i en västsvensk konsthall. En del av konstverket bestod av 

disco-musik som spelades från 20.00 till 07.00 varje natt under två månaders tid. Efter 

klagomål genomförde kommunens miljöskydds enhet mätningar utanför lokalen och 

konstaterade att decibeltalet låg under den nivå som var tillåten för diskotek eller 

motsvarande. Däremot uppfattade omkringboende samt tillfälliga gäster på det närliggande 

hotellet ljudet så störande att konsthallen tvingades sänka ljudnivån, främst då basljuden som 

uppfattades som besvärande upp till ca 100meter från ljudkällan.  

Ett flervetenskapligt perspektiv innebär då ett ständigt möte mellan tekniskt objektiva 

beskrivningar och personligt subjektiva tolkningar. Dessutom innebär det att hantera både 

kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling och utifrån olika vetenskapliga 

perspektiv närma sig samma fenomen. Det är tvivelsutan ett problem samtidigt som det är en 

utmaning. Modellen som tas fram är en utvidgning av perspektivet att ljud inte ska ses som en 

negativ företeelse. Den speglar vad som händer i ett specifikt ljudlandskap men hjälper även 

till vid utformningen av nya ljudlandskap. Den kan fånga rörelserytmer, signalljud, 

ljudmärken och grundtoner på specifika platser. 

 

4.2 Modell 

 

Modellen har följande utgångspunkter: 

 

 Kvalitativa uppfattningar av ljud och rytmer eller ”ljudmönster” i ett ljudlandskap. 
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 Kvantitativa mätningar av ljud i ett ljudlandskap och förekommande temporala 

strukturer. 

 Varje plats och varje stad har sitt eget ljud och olika platser i samma stad kan 

särskiljas utifrån dess specifika ljudlandskap vilket leder till att modellen kan ha både 

ett makro- och ett mikroperspektiv. 

 

Kvalitativa uppfattningar av ljudlandskap 
 

Individuella beskrivningar av upplevda och uppfattade ljudbilder, i form av uttalade 

minnesbilder eller som uttalade omedelbara ljudbilder i en given ”här och nu- situation”. 

Beskrivningar insamlas antingen på mikronivå - en specifik plats eller yta – eller på 

makronivå då insamlingen av ljudbilder syftar till att beskriva ett större områdes, t.ex. en hel 

stads ljudlandskap. 

Beskrivningarna studeras för att upptäcka mönster och variationer och jämförs med Schafers 

grundelement som konstituerar ett ljudlandskap. 

De enskilda informanternas beskrivningar sammanförs sedan på en aggregerad nivå till en 

samlad ljudbild. Även denna samlade ljudbild relateras till Schafers grundmodell. 

 

Kvantitativa beskrivningar av ljudlandskap 
 

Kvantitativa mätningar av ljudlandskapet genomförs på motsvarande nivå. 

De variabler som mäts kan antingen hämtas från de kvalitativa beskrivningarna eller utgöra ett 

slags teoretiskt akustiska referenser hämtade från tidigare forskning. 

 

Kvalitativa uppfattningar av rytmiska system  
 

Individuella beskrivningar av upplevda och uppfattade rytmiska system, i form av uttalade 

minnesbilder eller som uttalade omedelbart upplevda rytmiska system i en given ”här och nu- 

situation”. 

Beskrivningar insamlas antingen på mikronivå - en specifik plats eller yta – eller på 

makronivå då insamlingen syftar till att beskriva ett större område, t.ex. en hel stads rytmiska 

system. 

De enskilda informanternas beskrivningar sammanförs sedan på en aggregerad nivå till en 

samlad rytmisk systembeskrivning. 

En grundfråga är här om människor faktiskt uppfattar rytmiska system och i så fall hur? 

 

Kvantitativa beskrivningar av rytmiska system 
 

Kvantitativa mätningar av rytmiska system genomförs på motsvarande nivå. 

De variabler som mäts kan antingen hämtas från de kvalitativa beskrivningarna eller utgöra ett 

slags teoretiskt akustiska referenser hämtade från tidigare forskning. 

Med rytmiska system menas i detta sammanhang den samlade ljudbildens rytm på en given 

plats t.ex. fordon som förflyttar sig i gatukorsningar eller en samling människor som förflyttar 

sig.  



23 

 

 

Kommentarer 
 

 

För uppfattningar av ljudlandskap och rytmiska system gäller att den individuella 

uppfattningen utgör startpunkten. Enskilda individer får antingen beskriva sina hörselintryck 

spontant eller utifrån en ”ljudkarta” enligt ett ljudlandskaps grundelement kompletterad med 

aktuella ljud från den givna platsen och där karakteristiska ljud pekas ut på förhand. Individen 

återger sitt hörselintryck muntligt och/eller skriftligt. 

Variationer och mönster studeras dels på individnivå, dels på gruppnivå där två grupper av 

bakgrundsvariabler är centrala; variabler som är relevanta för vilka ljud som kan uppfattas och 

variabler av mer klassisk bakgrundskaraktär. 

En grundfråga är om människor faktiskt uppfattar den sammanlagda ljudbilden ur ett 

systemperspektiv, dvs. om de olika ljud som uppstår vid olika föremåls rytmiska rörelser 

binds samman och tolkas som en helhet eller om man urskiljer de olika ljuden utan att koppla 

ihop dem med varandra till en större ljudupplevelse eller ljudbild.        

 

 

 

Ljudvariabler: 

 

 Plats för insamling av hörselintryck 

 Ljudbildens omfattning (en trappuppgång, ett torg eller en ”hel stad”) 

 Tid historisk tid eller nutid. 

 Tidpunkt för insamling; under dygnet, under året etc. 

 Antal tillfällen för insamling under ett tidsintervall. 

 Varaktigheten för respektive insamlingstillfälle. 

 Antal informanter. 

 

Bakgrundsvariabler: 

 

 Ålder. 

 Kön. 

 Utbildningsbakgrund. 

 Plats för eget boende och tidsomfattande sysselsättningar – arbete, fritidsaktiviteter, 

etc. 

 Erfarenhet från specifika ljudmiljöer som kan påverka perceptionen . 

  

Individernas hörselintryck och samlade beskrivningar utgör i nästa steg utgångspunkten för en 

teknisk-akustisk studie där mätningar utförs med inspelningsutrustning utifrån samma plats- 

och tidsval. Därefter jämförs resultaten och kompletteras med de ljud och ljudrytmer som den 

tekniska studien beskriver och som inte kan uppfattas av det mänskliga örat eller som inte 

behandlas av den mänskliga hjärnan. 

Ett annat tillvägagångssätt utgår från det tekniska – akustiska perspektivet. 

Här utförs mätningar med olika typer av utrustning för att fånga ljudbilder och rytmmönster. 

Dessa insamlade beskrivningar presenteras sedan för enskilda individer som i en 

experimentell och kontrollerad miljö får beskriva och tolka sina hörselintryck. Variationer och 

mönster studeras på individ och gruppnivå med utgångspunkt i ovan angivna variabelgrupper. 
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Två tydliga skillnader framträder vid detta tillvägagångssätt. För det första så kan antalet 

studier varieras genom att olika typer av utrustning kan användas i många variationer. För det 

andra kan det insamlade materialet sammanställas och presenteras, i princip, på ett oändligt 

antal sätt för individer och grupper av människor. 

I den här formen är det det tekniska ljudlandskapet som bestäms först och som därefter 

presenteras för människan. 

För att fånga ett ljudlandskaps helhet är båda tillvägagångssätten intressanta, rent av 

nödvändiga för att kunna fånga ljudbildernas mångfald och dimensioner. 

Modellen är ett försök att föra samman olika, lika sanna, beskrivningar och tolkningar av ljud, 

rytm, ljudbilder i ett specifikt ljudlandskap. 

Den modell som presenteras här kräver fortsatt utveckling och teoretisk bearbetning där 

begrepp och begreppsrelationer måste operationaliseras för att kunna prövas empiriskt. 

 

 

Ljudlandskap 

Socio-biologiska ljudbilder 
Minnesbilder Omedelbara 

ljudbilder 

Akustiska ljudbilder 

Bevarade  

texter och 

inspelningar 

Ljudminnen 

Figur 1 
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En praktisk tillämpning av modellen skulle kunna se ut som på illustrationen i figur 1. 

Ett specifikt ljudlandskap studeras genom att man studerar ljudminnen från bevarade texter 

och inspelningar för att jämföra dessa med minnesbilder från försökspersoner. Dessa 

försökspersoner får även beskriva sina omedelbara ljudintryck från samma plats. Man 

kompletterar detta genom att göra akustiska inspelningar och mätningar över platsen. De 

akustiska mätningarna kan ta upp ljud som försökspersonerna inte uppfattar. Inspelningarna 

jämförs med försökspersonernas uppfattningar. 

Detta skulle innebära att om man väljer t.ex. Göteborgs centralstation skulle man kunna fånga 

och beskriva rörelserytmer, signalljud, ljudmärken och grundtoner för nämnda plats. 

Man skulle även kunna jämföra dagens rörelserytmer, signalljud, ljudmärken och grundtoner 

med dåtidens för att skapa en bild av förändringen i ljudlandskapet över tid.  

Man kan även studera en hel stads ljudbild på samma sätt. 

 

5 Diskussion och slutsatser 
 

Det finns ljud och det finns oljud, det finns njutbara ljud och det finns buller, dessutom finns 

det ljud som vi inte ens kan höra. 

Varje beskrivning av ett ljud, en ljudbild eller ett ljudlandskap som utgår från en 

endimensionell ansats har på förhand begränsat möjligheten till tolkning och förståelse av 

ljudfenomenet. För att kunna använda ett ljudfenomen i avsikt att förstå hur det uppfattas, 

vilka effekter det har på människor och mänskliga aktiviteter eller hur det kan användas för att 

skapa miljöer att leva och bo i måste fenomenet beskrivas på olika sätt med olika 

vetenskapliga angreppssätt. Ljuden på vissa platser skapar upphov till dialektala utryck som 

t.ex. skångra som är ett lokalt utryck från Göteborg som kan användas för att beskriva 

spårvagnarnas gnissel och krängande rörelser. I en artikel i Göteborgs Posten (Ljudet som gör 

staden,2008) skriver Magnus Haglund om Peter Cusack som är en brittisk ljudkonstnär, 

Cusack frågade mängder av londonbor vilket som var deras favoritljud i staden. Han spelade 

sedan in några av dessa ljud och gjorde en skiva av det. Påfallande många av dessa ljud hade 

med tunnelbanan att göra. Något som för vissa anses som buller anses av andra som 

någonting vackert. Att uppfattningen om huruvida ett ljud är vackert eller inte är så olika 

tyder på att modellens flervetenskapliga förhållandesätt är till nytta och av intresse. 

 

Den modell som här skisserats har fördelen av att vila på flera olika perspektiv, både vad 

gäller dess teoretiska grundvalar och operationaliseringen av de teoretiska förutsättningarna 

för att etablera utgångspunkter för empiriska studier. 

Grundelement i ett universellt ljudlandskap bildar underlag för modellen tillsammans med 

rytm ur ett musikteoretiskt perspektiv. 

Människans sinnen samlar ständigt intryck från omgivningen. Intrycken tolkas och bearbetas 

och ingår vartefter i vår referensram som utnyttjas för att förstå omvärlden och kunna utföra 

adekvata handlingar. Vår uppfattning och beskrivning av varje enskilt ljudfenomen tolkas och 

förstås med hjälp av dessa samlade erfarenheter. Varje människa har sin unika referensram, 

vilket pekar på nödvändigheten av att ta hänsyn till variationen av hur ljud och rytmmönster 

uppfattas och beskrivs av människor och av grupper av människor med olika 

erfarenhetsbakgrunder för att komplettera och nyansera en ljudbild som kan fångas av 

”objektiva mätinstrument”. 

En kvalitativ ansats prövas därför tillsammans med en kvantitativ för att åstadkomma ett möte 

mellan psyko-biologisk, erfarenhetsbaserad, kunskap om ljud och rytmmönster och akustiska 

upptagningar av samma ljud och rytmmönster. Den gränsöverskridande sammantagna 

beskrivningen och förståelsen av ljud och rytm kan öka vår förståelse av hur vi faktiskt 
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uppfattar ljud och varför vi uppfattar den så olika vid skilda tillfällen eller i olika 

livssituationer och hur ett ljud för en individ kan uppfattas som buller medan det för en annan 

är "ljuv musik". Det här är av betydelse när vi bygger bostäder, utformar kommunikationer 

eller skapar samhällen och därmed "konstruerar" ljudmiljöer, medvetet eller omedvetet. 

Modellen har ett flervetenskapligt förhållningssätt vilket bidrar till ett bredare angreppsätt och 

en möjlighet att betrakta ljudbilden ur flera perspektiv. 

Modellen är en kognitiv konstruktion som behöver utsättas för en kritisk granskning både vad 

gäller dess fundamentala teoretiska begrepp och dess operationalisering av såväl kvantitativa 

som kvalitativa variabler. En intressant fråga är om rytm är ett ljudlandskaps stomme och i så 

fall hur. Flervetenskapliga förhållningssätt innebär problem med att jämföra data eftersom 

man oftast inte kan behandla kvalitativa och kvantitativa data på samma sätt. Detta bidrar till 

problem när man ska förhålla sig till dessa data. Det krävs att modellen grundligt testas i 

praktiken för att säkerställa dess validitet.  

 

Validitetsdiskussionen kan delas in i två delar, dels en med avseende på modellens bas i några 

teoretiska grundbegrepp, dels en avseende validitet i mätresultat vid empiriska studier. 

Vad gäller de teoretiska grundbegreppen förefaller ett ljudlandskaps grundelement enligt 

Schafer vara tillräckligt förankrade både teoretiskt och empiriskt för att stödja modellens 

grundkonstruktion. Likaså torde detta kunna gälla för teoribildning kring rytmbegreppet som 

utgör förutsättningar för modellens konstruktion. Däremot förefaller det inte lika självklart att 

oreflekterat använda beskrivningar av rytm i musik som verktyg för att tolka och förstå ett 

ljudlandskap enligt de Coensel. Här tarvas både en fortsatt teoriutveckling och likaså 

empiriska studier. 

 

Validiteten i modellens empiriska del handlar om olika, kvalitativa, uppfattningar av 

ljudbilder dvs., erfarenhetsbaserade ljudminnen eller spontana beskrivningar. Ansamlingar av 

individuella och kollektiva ljudbilder jämförs dels sinsemellan och dels med ljudlandskapets 

teoretiska grundelement för att bedöma validiteten. 

De kvalitativa uppfattningarna relateras sedan till de kvantitativa, akustiska, beskrivningarna 

av samma ljudbild. Ett sätt att öka validiteten är att utföra de akustiska mätningarna vid exakt 

samma tillfälle som olika personer uppmanas att beskriva vad de "hör", alltså sin egen 

upplevelse av ljudbilden.  Likheter och variationen studeras för att man skall kunna analysera 

vad för slags ljudbild som beskrivs och hur den kan explicitgöras. 

 

 

 

6 Fortsatt forskning 
 

Vi kan bara spekulera i varför vi uppskattar ljud som vi gör och varför vi uppfattar ljud på 

olika sätt. Därför är vidare forskning kring ljudperception av betydelse. Dels hur det 

mänskliga örat uppfattar ljud och rytmer, dels hur akustiska mätningar fångar sådana 

fenomen. 

När man försöker beskriva en stads ljudbild eller mer omfattande ljudlandskap uppstår frågan 

om betydelsen av de ljud som inte är hörbara för det mänskliga örat men som uppenbarligen 

påverkar oss och vårt välbefinnande. Det är angeläget att utöka vår kunskap om dessa 

fenomen och hur de påverkar vår uppfattning av ljud och rytmmönster speciellt då påverkan 

av ljud blir allt mer omfattande och påträngande. Det är ett område som både teoretiskt och 

praktiskt skulle berika den presenterade modellen.   



27 

 

Man måste hitta ett sätt att mäta för att göra en avtäckning av stadens ljud som är tillräckligt 

valid utan att man behöver mäta hela staden och istället kunna välja valda delar. Det är viktigt 

att fördjupa sig i hur stadens ljudbild är uppbyggd för att kunna förstå vilka delar man ska 

välja för att få ett så representativt mätvärde som möjligt. När det sedan gäller de testindivider 

som ska beskriva stadens ljud måste man veta om man ska välja slumpmässigt eller om man 

ska välja människor som har en koppling till den företeelse som man väljer att studera. Skulle 

en testperson som har växt upp på en plats beskriva dess ljud på samma sätt som en person 

som aldrig har varit där tidigare? 
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