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Abstract 
In soundscape research, the field’s methods can be employed in combination with 
approaches involving sound quality attributes in order to create a deeper understanding of 
sound images and soundscapes and how these may be described and designed. The 
integration of four methods are outlined, two from the soundscape domain and two from 
the sound engineering domain. This study has shown that by combining these methods 
the understanding of both the entire soundscape and the specific sounds increase. The 
study also shows that when the methods are used, there is a qualitative change of the 
description and understanding of soundscapes and the concrete description becomes more 
elaborate. 
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Förord 
Det här arbetet är en fortsättning och en utveckling av mitt tidigare arbete om 
ljudlandskap. Det arbetet syftade till att undersöka om det var möjligt att beskriva en 
stads ljudlandskap med hjälp av stadens rytm. Arbetet som du nu läser utvecklar 
tankegångarna kring ljudlandskap och hur man möjliggör beskrivningen och förståelsen 
av det. Jag riktar mitt tack till de personer som har varit till hjälp under arbetets gång, de 
personerna är; Mats Eriksson, för givande diskussioner och kloka råd, Jan Berg för god 
vägledning samt Erik Sikström för intressanta synpunkter. Till sist vill jag även tacka de 
försökspersoner som ställt upp. 
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Inledning 
Ljudet av forsen, fåglarnas läten och suset av vinden i björkarna utanför fönstret i 
barndomshemmet är det första och starkaste ljudminnet som författaren till denna uppsats 
kan erinra sig. Ett ljudminne är en människas tolkning och hågkomst av ett ljudlandskap.  
För det här arbetets tillkomst har begreppet soundscape eller ljudlandskap varit centralt.  
Inledningsvis fokuserades först och främst på vad ett soundscape är och vad som 
kännetecknar detta? Under processens gång blev fenomenet alltmer intressant även 
utifrån hur man uppfattar och tolkar ett ljudlandskap. Lyssnandet fick allt större betydelse 
och större vikt lades vid ljudens betydelse för tolkandet av omgivningen. Dessa 
funderingar ledde i sin tur fram till frågeställningar kring hur det i praktiken är möjligt att 
beskriva hur ett soundscape upplevs. Uppsatsen syftar till att fördjupa kunskapen om hur 
man går tillväga när man beskriver ett ljudlandskap men också till att utveckla ny 
kunskap om förmågan att uppfatta och förstå ett ljudlandskap.  

Bakgrund 

Vad är ett ljudlandskap? 
Ett soundscape eller ljudlandskap är en samverkan mellan människor, artefakter och 
naturen. Det är ljuden som omger oss och ljuden som vi skapar som ger upphov till ett 
ljudlandskap och det förändras ständigt. 
Begreppet soundscape användes första gången av R. Murray Schafer (1994). 
Schafer talar om tre element som är grundläggande för ett ljudlandskap. Grundtoner, 
signaler samt ljudmärken. Schafer poängterade tidigt vikten av att organisera ljudmiljön 
samt betydelsen av att lyssna.  

Att beskriva ett ljudlandskap 
Eftersom ett ljudlandskap skapas när människor interagerar med en miljö är det lika 
viktigt att förstå människan som befinner sig i ljudlandskapet som det är att förstå själva 
ljudlandskapet. Uppsatsen utgår från tre perspektiv hämtade från forskningen om 
soundscape. Det första är Schafers (1994) perspektiv på ljudlandskapet och tolkningen av 
det där han pekar på vikten av att utveckla lyssnandet för att förstå sin omgivning. Man 
måste höra ljudlandskapet. Det andra perspektivet är Uimonens (2002) beskrivning av 
kognitiva kartor. Kartor som i det här sammanhanget skall förstås som en slags inre 
modell som en person skapar av sin fysiska omgivning. Det tredje perspektivet är att 
betrakta ljud som positivistiskt mätbara fenomen, ett synsätt som ligger den ljudtekniska 
forskningsdisciplinen närmast. Koivuniemi och Zacharov (2001) förespråkar deskriptiv 
analys, där subjekten tillsammans väljer ut lämpliga attribut för att beskriva ljud. Berg 
och Rumsey (2006) skriver om Repertory Grid Technique (RGT) där subjekten använder 
det egna språket för att hitta de lämpligaste attributen för att beskriva ljud.   
Att bättre kunna beskriva och förstå ett ljudlandskap är viktigt därför att om man vet vad 
som uppfattas som negativt och positivt i befintliga ljudlandskap kan detta medföra att 
man kan skapa nya och bättre ljudlandskap där så mycket som möjligt uppfattas som 
positivt. Att skapa ljudlandskap som upplevs positivt är av stor vikt då ljudmiljön som 



 

7 

människor befinner sig i påverkar både fysiskt och psykiskt. Att skapa större förståelse 
för ljudlandskap innebär att själva skapandeprocessen av nya ljudmiljöer kan förbättras. 
Då dagens stadsbyggnadsplanering innebär att akustikern kommer in ett väldigt sent 
skede av byggandet bidrar detta till att ljudmiljön i planerade områden har låg prioritet i 
förhållande till utseende och funktionalitet. En ökad förståelse för ljudlandskapets 
inverkan och betydelse kan hjälpa arkitekter och akustiker att bättre samarbeta samt låta 
akustikern medverka i ett tidigare skede under stadsplaneringsfasen. Att arkitekter och 
akustiker har olika begreppsuppfattningar är också en källa till problem. Att bättre förstå 
ljudlandskap kan bidra till att begrepp sammankopplas och förstås inom flera 
forskningsdomäner. Ett gemensamt språk för att beskriva ljudlandskap och dess attribut 
kan vara till god hjälp. Att med hjälp av ökad kunskap kring ljudlandskap kan hjälpa att 
öka medvetenheten hos allmänheten kring hörselskadades situation i vardagslivet. De 
flesta offentliga miljöer har skapats eller modifierats med hänsyn till allergiker. Ytterst få 
med hänsyn till hörselskadade. Att få allmänheten medveten om ljudmiljöers inverkan 
kan bidra till att ge större betydelse åt aspekter som positivt inverkar på hörselskadades 
välbefinnande i allmänna utrymmen. 
 

Ljudbild 
En ljudbild definieras av författaren i den här texten som en individuellt upplevd tolkning 
av ljud som en lyssnare utsätts för i ett ljudlandskap. Ljudbilden är beroende av 
ljudlandskapet som lyssnaren befinner sig i, men ljudbilden är subjektiv och inte 
nödvändigtvis likadan för alla lyssnare.  
 

Att förstå ett ljudlandskap utifrån olika perspektiv 
Schafer (1994) anser att generandet av förståelse för samhällets puls bör utföras genom 
att mäta invånarnas fotsteg. It is not in the heartbeat that the pulse of society is to be 
measured, but in the choreography of footsteps. (s.164.) 
 Uttrycker de målmedvetenhet, obetänksamhet, är de hasande eller tassande? Schafer 
anser att fotsteg kan betraktas som ett utryck för protest mot samhällets rådande tempo. 
Han hänvisar till Nordamerika, som är ett av de allra snabbaste samhällena i hela världen, 
nordamerikaner har dock blivit några av världens slöaste fotgängare. Schafer är av 
åsikten att man måste sammanföra discipliner som studerar vetenskapen om ljud med 
dem som förhåller sig till musik som en konstform. Schafer framhåller akustisk ekologi 
och akustisk design som två fält där vetenskapen och konsten möts. Akustisk ekologi är 
studien av ljudlandskap i förhållande till samhället. Detta kan inte utföras enbart genom 
undersökningar i ljudlabb. Ljuden måste också upplevas på plats och studeras i sin rätta 
miljö. Akustisk design kan förstås genom att ljudlandskap betraktas som en jättestor 
komplicerad musikalisk komposition.  De Coensel (2007) är inne på samma spår, han 
hävdar att man måste ta hänsyn till flera aspekter när man undersöker varför buller stör 
människor. Då vi reagerar olika när vi utsätts för ljudföroreningar.  
 

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 
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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. (2007, s. 37) 
 

  
 
Robert Kull (2006) skriver I sin artikel ”Natural and Urban Soundscapes: The Need for a 
multi-disciplinary Approach” att det är nödvändigt att nyttja nyskapande modeller för 
integrering med befintliga analysmetoder, kvalitativa och kvantitativa på både en 
individuell samt en aggregerad nivå. Vilket är en utveckling av Schafers resonemang, om 
behovet av forskningsutveckling inom området och att förena skilda synsätt och 
därigenom generera djupare förståelse och gränsöverskridande forskning som förhåller 
sig flervetenskapligt till problembeskrivningar och mål. Brigitte Schulte-Fortkamp och 
Danièle Dubois (2006) anser att man måste blanda den akustiska vetenskapens 
förhållningssätt med sociala, psykologiska, och kulturgeografiska frågeställningar för att 
därigenom omformulera frågeställningar så att de bättre anpassas till 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.” (2006, s. viii) 

Syfte 
Utifrån teoribildning inom forskning kring ljudlandskap och ljudteknikområdet beskriva 
hur ett ljudlandskap kan uppfattas och beskrivas. 
Genom att kombinera metoder, från såväl soundscaping- som ljudteknikområdet, som 
syftar till att beskriva ljudlandskap, prövas möjligheten att generera en kvalitativt 
annorlunda tolkning och fördjupad förståelse av individuella ljudbilder och generella 
ljudlandskap. 
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Teori 

Auditiv identitet 
Varje plats har sin egna specifika auditiva identitet, vilken kan betraktas från både ett 
subjektivt och ett objektivt perspektiv. Uimonen (2002) hävdar att på en denotationsnivå 
kan vi t.ex. känna igen ljud vilka får en betydelse för oss pga. att samhället skapar ett 
tankesätt som etableras bland dess invånare. Samhället skapar en kulturell kontext, i 
vilken specifika ljud får liknande betydelse för alla. I förhållande till detta kan det även 
existera konnotationer, dessa kan betraktas som ytterligare en betydelse av ett ljud, den 
betydelsen skapas på ett personligt plan av varje individ i samhället. Följaktligen kan man 
säga att miljöljud har både denotationer och konnotationer samtidigt, de kan ha både 
generella och personliga betydelser samtidigt. För att förutspå hur ett ljudlandskap 
kommer att uppfattas, kan metoder som karakteriserar dess ljudbild vara användbara. Då 
en akustisk designer strävar efter att skapa en ljudbild som uppskattas av så många som 
möjligt måste metoderna som används göra det möjligt att upptäcka likheter inom 
förvärvad data, dvs. man måste anlägga ett intersubjektivt perspektiv. Ett sätt att 
åstadkomma detta kan vara att beskriva ett ljudlandskaps karakteristik med hjälp av dess 
attribut.  En plats där ljudlandskapet verkar överensstämma med den egna uppfattningen, 
i den meningen att en specifik plats och dess specifika ljud stödjer funktioner och 
aktiviteter, beskrivs ofta som välljudande.  
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Ljudlandskap och ljudbild – i olika miljöer 
Ljudlandskap: Ett ljudlandskap består av några generella element: 
Grundtoner: Här betyder grundtoner 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. 
Signalljud: 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. 
 
Schafer (1994) antar ett närmast konservativt förhållningssätt till ljudlandskap. Han 
förespråkar ljudbilden som återfinns på landsbygden, det urbana ljudlandskapet anser han 
vara full av oönskat oväsen och missljud.  
Jean-François Augoyard (1998) är grundaren av institutet Cresson (Centre de recherche 
sur l’espace sonore et l’environnement urbain) i Grenoble, Frankrike där man betraktar 
ljud utifrån ett designperspektiv och fokuserar på samverkan mellan miljö och människa.  
Augoyard tolkar ljudlandskapsbegreppet på ett annat sätt. Han hävdar att:  
 

“Analysis of urban space, the theoretical aspects linked to the concept of soundscape 
however pose some problems. What to do with noisy or indistinct sonic situations in the 
low-fi category? Can we ignore them? Can ordinary sonic aesthetics break away from an 
organisational pattern, which preserves something musical? Finally, can the concept of 
soundscape become free from an occidental landscape tradition marked by the logic of 
the eye? Since the 1970s, such eloquent notion has been so re-employed and distorted 
that it has somehow become more vague. R. Murray Schafer’s concept is very pertinent in 
the analysis, creation, preservation, and in aesthetic and cultural education. However, it 
is often too large for detailed analysis of urban life.”  
 

(1998, s. 120). 
 
Då Cressoninstitutets verksamhet inriktar sig mot stadsplanering och miljöljud är det 
förståeligt att Schafers förhållningssätt till det urbana ljudlandskapet möts med en viss 
tveksamhet från Augoyards sida. Cressoninstitutet förhåller sig till det urbana 
ljudlandskapet annorlunda i den bemärkelsen att de ljud som Schafer beskriver som 
oväsen tillskriver Augoyard ett värde eftersom alla ljud enligt hans mening innehåller 
information. Om alla ljud innehåller information blir begreppet oväsen irrelevant. 
Problemet med Schafers förhållningssätt är också att med en subjektiv ansats får ljud ett 
värde beroende på lyssnarkontext. Därmed kan inte ljud generaliseras och klassificeras i 
fack såsom oväsen – inte oväsen, eftersom lyssnare förhåller sig olika till ljud. 
En viktig avgränsning som varken Schafer eller Augoyard gör är den mellan ljudbild och 
ljudlandskap. För att förstå ett ljudlandskap måste det betraktas både genom ett subjektivt 
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och ett objektivt perspektiv, samt delas upp i vilken information ljudlandskapet innehåller 
och hur den informationen tolkas. Då ett ljudlandskap närmast är att betrakta som en 
generell och objektiv beskrivning av mötet mellan människor naturen och artefakter är 
ljudbilden en subjektiv tolkning som individen gör av ljudlandskapet. Denna tolkning 
baseras på personlig perceptionsförmåga och är specifik för varje individ. Med ansatsen 
att allt ljud i ett ljudlandskap är information som lyssnaren måste tolka för att förstå blir 
en beskrivning av ljudlandskapet, en beskrivning av ljudlandskapets beståndsdelar, vad 
man hör. En beskrivning av ljudbilden blir i så fall en beskrivning av tolkningen av dessa 
beståndsdelar, vad man upplever. Man tar emot stimuli. Man tolkar, man sorterar och 
reagerar känslomässigt. Att kunna analysera ljudlandskap är därför viktigt för att kunna 
förstå samhället i stort, ljuden vi avger speglar våra aktiviteter, samhällets status, men kan 
också hjälpa oss att urskilja tidstypiska samhällsmarkörer, om betraktade utifrån ett 
längre tidsperspektiv.  

Hi-fi och Lo-fi ljudlandskap 
Den viktigaste förändringen av det allmänna ljudrummet har skett gradvis under de två 
senaste århundradena i takt med en ökad urbanisering. Då städerna har expanderat samt 
vuxit i antal har ljudlandskapen förändrats. Schafer anser att ljudlandskap antingen kan 
beskrivas som hi-fi eller lo-fi. Ett hi-fi-ljudlandskap har en dynamisk sammansättning av 
ljudelement, där svaga ljud kan urskiljas eftersom den omgivande brusnivån är låg, vilket 
leder till att bakgrundsljud och förgrundsljud kan samexistera och skapa perspektiv. 
Områden med låg befolkning såsom landsbygd är att betrakta som hi-fi-ljudlandskap. Lo-
fi-ljudlandskapet, som anses vara signifikativt för urbana områden, har en högre brusnivå 
där ljuden sammanflätas och maskerar varandra, därmed skapas en tätare ljudbild där 
enskilda ljudelement blir svårare att identifiera.  I ett lo-fi-ljudlandskap tappar lyssnaren 
perspektiv, och förmågan att bedöma avstånd försvåras då ljudbilden innefattar en 
konstant närvaro av kringliggande ljud. Huruvida ett ljudlandskap är att betrakta som hi-
fi eller lo-fi är föränderligt över tid och kan i viss mån vara beroende av de aktiviteter 
som utspelar sig på en plats, en stads ljudlandskap förändras från lo-fi mot hi-fi under 
natten då flöden av människor och deras aktiviteter minskar. (Eriksson, 2008) 

Att höra ett ljudlandskap 
 

Stockfelt (1995) anser att ”vi lever i symbios med ljuden och inte utanför dem. Det som vi gör 
med ljuden, gör vi med oss själva. Den lyssnande människan varken är eller kan vara passiv.”  
(s. 58) 
 
Det går inte välja om man ska höra eller inte. Det finns inget sätt att stänga av öronen, 
inte heller är det möjligt att välja vad som ska höras. Har vi fungerande öron och dessa 
stimuleras kommer trumhinnan att vibrera och vi kommer att höra. Det är lika lite möjligt 
att välja huruvida vi ska lyssna, Däremot är det möjligt att träna upp förmågan att lyssna, 
hur vi lyssnar och vad vi lyssnar efter. Men hur mycket träning en lyssnare än får är det 
omöjligt att denne uppfattar ett ljud exakt likadant som en annan lyssnare. Kulturella 
referenser, ålder, kön och tidigare erfarenheter gör att alla människor tolkar ljud utifrån 
egna personliga referensramar. Ett ljud kan aldrig uppfattas objektivt, människan tolkar 
alltid ljud subjektivt. När en ljudtekniker mixar livemusik till cd-skiva är en av 
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svårigheterna att skapa en närvarokänsla. Men det går dock inte att återskapa livekänslan 
fullt ut. Alla som har varit på en livekonsert vet att den känslan som infinner sig, hur 
ljudbilden upplevs, de intryck som skapas och de tolkningar som görs inte går att 
återskapa vid lyssning i hemmet. Vid en livespelning stimuleras så många sinnesintryck 
och närvarokänslan är äkta. Detta påverkar hur ljudet uppfattas och hur det upplevs.  
 
Ljudväggar 
Musik används idag ofta som ett verktyg för handlare och företag att exponera sina 
varumärken, locka in kunder i butiker och påverka kunders sinnesstämning i butiken samt 
öka försäljningen. Enligt (Ljunggren, Bohman & Karlsson, 2002) är bakgrundsmusikens 
huvuduppgift att skapa en miljö som anses vara behaglig och på så sätt få kunder att 
stanna kvar längre i butiken. 
Musiken fyller också ett annat viktigt syfte, det att kunna skärma av oönskade ljud och 
därmed skapa ljudväggar som fungerar som ljudande barriärer där lyssnaren maskeras 
från oönskade distraktioner i den omgivande ljudmiljön.  
Musiken som används är antingen förgrundsmusik, där musikens syfte är att locka och 
sortera ut rätt målgrupp, eller bakgrundsmusik, vilken används som ”inredningsljud” för 
att omsluta kunden samt påverka dess sinnesstämning.  
 
Ljudväggar används dagligen och oftast helt medvetet, som vid lyssnandet på radio för att 
slippa tystnad, vid lyssning på musik i bilen eller med hörlurar vid andra typer av resor. 
Tystnad har i dagens urbana samhällen blivit en bristvara och vi använder istället ljud och 
musik för att kontrollera och påverka vår ljudande omgivning.  
 
Schafer (1994) hävdar att dagens populärmusik har påverkats av urbaniseringen och den 
ljudbild som har uppstått när städer har växt och invånarantalet har ökat. Schafer drar 
paralleller mellan den ökning av lågfrekventa miljöljud som har inträffat i städer och 
dagens musik som i allt högre utsträckning baseras på basfrekvenser. Då basfrekvenser i 
princip är rundstrålande är det komplicerat att avgöra riktning, man möts inte av en 
ljudkälla, man omsluts av den. Detta sammantaget med att populärmusik inte kräver lika 
mycket uppmärksamhet av lyssnaren ger enligt Schafer upphov till en form av periferisk 
lyssning. Björn Hellström (2003) anser att:  
 
”En människa reagerar inte på bara ett sinnesintryck åt gången, utan hon gör, mer eller 
mindre medvetet, synteser mellan, samtidiga sinnesintryck. Hon uppfattar några som 
bakgrund och andra som gestalter, som profileras mot bakgrunderna.” (s.72) 
 
Hellström (2003) skriver i sin bok Noise design om Pierre Schaeffers teorier kring 
acousmatics. Begreppet berör relationen mellan det upplevda ljudet och dess ursprung. 
Acousmatics härleds från grekiskan och syftar till förhållandet när ett ljud uppfattas men 
den associerade källan är avskiljd. Acousmatics användes i det antika grekland när en 
föreläsare gömde sig bakom ett draperi för att all fokus skulle läggas på det som sades. 
Acousmatics skulle med lätthet kunna tolkas och begagnas för att passa all musik, t.ex. 
radio, telefoner och lyssning via en stereoanläggning. Detta är dock bara delvis korrekt. 
Den engelska musikteoretikern Denis Smalley (1991) diskuterar begreppet i termer av 
varierande acousmatic conditions. Han hävdar att begreppet är brett på så sätt att det kan 
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behandlas inom en omfattande ram av referenser. Enligt Smalley berör acousmatic 
perception den vardagliga identifikationsprocessen: När man hindras från att visuellt 
verifiera en ljudkälla försöker man automatiskt att associera ljudet genom att jämföra det 
med tidigare erfarenheter, minnet används som en referensbank för att skapa samband 
mellan ljud och upplevelse.  
 
Pierre Schaeffer urskiljer fyra former för hur ljud uppfattas: ècouter (lyssnande); ouïr 
(hörande); entendre (närvarande) och comprendre (förstående). Hellström (2003) 
översätter och förklarar dessa begrepp. Dessa fyra verb underordnas ett 
lyssningsperspektiv som Schaeffer benämner écoute ordinaire (ordinary listening). Lite 
förenklat kan man beskriva lyssnandet, hörandet, närvarandet och förståendet så här: 
 

• Lyssnande handlar om relationen mellan ett ljud och händelsen som orsakade det; ljudet 
behandlas som ett indicium av källan. 

• Hörande berör den mest elementära ordningen av auditiv perception; man hör passivt 
utan att specifikt söka efter ett särskilt ljud och/eller uttryckligen förstå den soniska 
informationen 

• Närvarande är när det emottagande subjektet opererar på en selektiv nivå han/hon letar 
efter specifika kvaliteter i specifika ljud. 

• Förstående avser en semantisk metod av perception; ljudet behandlas som ett tecken eller 
en kod, bestående av särskilda värden.  

 

Schaeffer har gjort en schematisk skiss över relationerna mellan dessa fyra former. 
Tabellen visar korsningen mellan de fyra formerna och deras relation till de två 
dualistiska ordningarna abstrakt/konkret and objektiv/subjektiv. Den abstrakta ordningen 
berör ljuds kvalitet som avgränsar en perceptuell och/eller en semantisk nivå (intentionen 
att förstå ett budskap). Närvarande och förstående anses vara abstrakt. Konkret syftar till 
de tillfälliga referenserna av ett bestämt ljud (intentionen att förstå budbäraren). Hörande 
och lyssnande anses vara konkret. Objektiv avser ett förhållande när man konfronterar 
ljudet i sig och subjektiv hänvisar till en situation när man ställs inför en aktivitet med 
hänsyn till det upplevda ljudet (hörande och närvarande anses vara subjektiva lyssnande 
och förstående är objektiva). Den yttre nivån syftar till när ljud registreras av vår hörsel; 
den inre nivån syftar till när ljuden tolkas.   
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Tabell 1. Listening functions. (Efter Schaeffer i (Hellström 2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 KONKRET ABSTRAKT 
 1. HÖRANDE 3. NÄRVARANDE 
 

• Inre nivå: ungefärlig förnimmelse, 
bestämma ett ljudobjekts grunddrag 

• yttre nivå: Icke specifikt ljudobjekt 

 
• Inre nivå: perceptuell kvalifikation 
• yttre nivå: ljud kvalitet 
 

 
 
SUBJEKTIV   
    
    
 Mottagande av ljud Val av särskilda aspekter av ljud 
     
 2. LYSSNANDE 4. FÖRSTÅENDE 
     
 • Inre nivå: indicium • Inre nivå: tecken 
 • yttre nivå: yttre händelser • yttre nivå: värderingar 
OBJEKTIV     
 Utsändande av ljud  

 
 

Uppkomst av ljuds innehåll, samt 
referenser och konfrontationer av 
uppfattningen av ljud från utsidan. 
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Attribute identification 
Attribute identification är en metod att tillmäta disparata egenskaper för stimuli. Men det 
är även en metod som försöker beskriva en upplevelse. Man kan betrakta attribute 
identification som ett försök att framställa verkligheten med hjälp av en terminologi.  
D-uppsatsen kommer att bestå av sammanfattningar och beskrivningar av en erkänd 
metod för utveckling av attribut för upplevd ljudkvalitet samt en metod för att beskriva 
ett upplevt ljudlandskap, men framförallt kommer uppsatsen att fokuseras på dessa 
metoders möjligheter. Tidigare forskning kring attribute identification har inom 
ljudtekniken främst fokuserat på förbättring av lyssningstester. De två teorierna som 
kommer att tillämpas är (Berg & Rumsey, 2006) repertory grid technique (RGT) samt 
kognitiva kartor (Uimonen, 2002). Dessa båda teorier har en kvantitativ ansats, till 
skillnad från forskningen inom soundscapeområdet där de flesta anlägger en kvalitativ 
ansats. När RGT används vill man att försökspersonerna ska använda det egna språket 
fritt och själva formulera sig kring ljuden de hör och genom dessa egna uttalade 
preferenser beskriva och gradera skillnader mellan stimuli. En kognitiv karta syftar till en 
inre modell som en person har skapat från hans eller hennes fysiska omgivning. Detta 
förklaras med två termer; extern föreställning och intern föreställning. Intern föreställning 
är konstruerad av visuell, auditiv, taktil och emotionell information från personens 
omgivning. En kognitiv karta är alltså inte en karta i ordets rätta mening utan en 
förenklad framställning som innehåller information om en persons upplevelser. Extern 
föreställning syftar till en verbal eller illustrerad föreställning av omgivningen. Kognitiva 
kartor kan med fördel användas som ett komplement till intervjuer. Då för att låta en 
person beskriva ett ljudlandskap mer djupgående på ett intrapersonellt plan och 
därigenom få en subjektiv beskrivning av ett ljudlandskap. Detta innebär att man 
fokuserar på ett ljudlandskaps symboliska betydelse hos en person. Hur personen 
uppfattar ett ljudlandskap och vad det betyder för honom/henne. Dock måste tilläggas att 
de flesta personer inte reflekterar över sitt dagliga ljudlandskap i större utsträckning, 
anledningen till det är att människan har en tendens att vänja sig vid vardagliga ljud och 
därför inte lägger märket till dem. Det vardagliga ljudet blir ett bakgrundsljud. Det vill 
säga om inte ljudlandskapet förändras drastiskt. Därför kan det vara till hjälp att låta 
tilltänkta subjekt föra en ljuddagbok för att göra dem mera medvetna om sin omgivning. 
En ljuddagbok innebär att subjektet antecknar de ljud som hörs under dagen och vilka 
tankar och känslor som förknippas med de ljuden. Ljuddagböcker möjliggör för forskaren 
att lära känna och förstå subjektet bättre, vilket underlättar vid intervjuer. Adekvat 
vägledning vid förfarandet är emellertid nödvändig. 
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Repertory Grid Technique (RGT) 
Berg och Rumsey (2006) har utvecklat en metod för att ta fram attribut som baseras på 
repertory grid technique (RGT). RGT uppmuntrar personliga reflektioner samt personliga 
konstruktioner för att beskriva skillnader mellan stimuli. Metoden är uppbyggd i tre steg: 
Generering av beståndsdelar, framkallande av konstruktioner samt matchande av element 
och konstruktioner.  I steg ett, väljs lämpliga stimuli ut av forskaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
I steg två, presenteras en uppsättning av tre stimuli för varje subjekt, vilka får besvara på 
vilket sätt två stimuli är lika eller olika i förhållande till det tredje. Men man kan även 
använda en uppsättning av två stimuli. En ny uppsättning av tre stimuli läggs fram och 
samma fråga upprepas. Förfarandet fortsätter tills subjektet slutar ge nya svar. Steg två 
genererar bipolära konstruktioner (verbala deskriptorer). Konstruktionerna bildas av 
motsatta termpar, såsom hög och låg eller öppen och stängd.  
 
I steg tre får subjekten para ihop varje konstruktion med olika stimuli, för varje 
konstruktion väljer subjekten vilken av de två motsatta termerna som bäst beskriver 
upplevelsen av olika fenomen som genereras av varje stimuli. RGT är att betraktas som 
en metod för att framkalla och strukturera information som ges av ett subjekt. Tolkningen 
av denna information kan göras av enbart forskaren som utför studien där metoden 
används eller av forskaren och subjektet tillsammans. Verbal protokolanalys görs sedan 
av konstruktionerna för att klassificeras och strukturera upp dem. Konstruktionerna delas 
då in i deskriptiva utryck och attitudinella uttryck. Då metoden uppmuntrar subjekten att 
använda sitt eget språk är det troligt att en speciell egenskap hos ett ljud beskrivs olika av 
olika subjekt, olika ord eller uttryck kan förekomma som beskriver samma upplevda 
sinnesförnimmelse, därför kan klusteranalys tillämpas. 

Kognitiva kartor 
Uimonen (2002) skriver om kognitiva kartor.  En kognitiv karta avser en inre modell som 
en person har skapat från hans eller hennes fysiska omgivning. Han förklarar det med två 
termer; extern föreställning och intern föreställning. Intern föreställning är konstruerad av 
visuell, auditiv, taktil och emotionell information från personens omgivning. En kognitiv 
karta är alltså inte en karta i ordets rätta mening utan en förenklad framställning som 
innehåller information om en persons upplevelser. Extern föreställning syftar till en 
verbal eller illustrerad föreställning av omgivningen. Kognitiva kartor kan med fördel 
kompletteras med intervjuer. Då för att låta en person beskriva ett ljudlandskap mer 
djupgående på ett intrapersonellt plan och därigenom få en subjektiv beskrivning av ett 
ljudlandskap. Detta innebär att man fokuserar på ett ljudlandskaps symboliska betydelse 
hos en person. Hur personen uppfattar ett ljudlandskap och vad det betyder för 
honom/henne. Dock måste tilläggas att de flesta personer inte reflekterar över sitt dagliga 
ljudlandskap i större utsträckning, anledningen till det är att människan har en tendens att 
vänja sig vid vardagliga ljud och därför inte lägger märket till dem. Det vardagliga ljudet 
blir ett bakgrundsljud. Det vill säga om inte ljudlandskapet förändras drastiskt.   
De kognitiva kartorna begagnas för att låta försökspersonerna beskriva hela 
ljudlandskapet.   
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Tidigare försök har visat att när försökspersoner ska beskriva en ljudbild krävs en bättre 
förståelse för de enskilda elementen som utgör ljudbilden.  

 
It was also suggested for future work that when subjects are encouraged to describe what 
they perceive, either by free verbalisation methods or with more stringent questionnaires, 
a better understanding of the elements to which they are referring in a complex sound 
field is needed. (Berg & Rumsey, 2003, s.7) 

 
För att skapa en djupare förståelse för ljudlandskap kan man även kombinera dessa 
metoder med deskriptiv analys och ljuddagböcker. Resonemang kring detta utvecklas 
vidare i (Ljungdahl & Berg, 2009) 

Metod och resultat 
För att bättre förstå ett ljudlandskap kan ett tvärvetenskapligt perspektiv vara användbart. 
Att kombinera metoder från soundscapeforskning och ljudteknisk forskning leder till att 
man lägger vikt vid kvantitativa faktorer, ljudets innebörd samt kognitiva faktorer 
Anledningen till att göra detta är att för forskningen kring ljudlandskap är det lika viktigt 
att förstå hur vi uppfattar ett ljudlandskap som varför vi uppfattar det som vi gör. Vid 
design av nya ljudlandskap ligger det i designerns intresse att förstå hur andra 
ljudlandskap uppfattas, vad som gör att vissa ljudlandskap uppfattas som mer välljudande 
än andra och vad som gör att vissa ljudlandskap påverkar lyssnaren mer än andra. Men 
det är lika viktigt att veta vilka ljud i ett ljudlandskap som uppfattas positivt respektive 
negativt, vad som är källan till dessa ljud och hur man kan påverka dessa ljud. Enskilda 
ljud kan uppfattas olika än när de sätts i ett sammanhang, då ljudet får en mening och en 
betydelse för lyssnaren. På samma sätt kan ljud som upplevs som ljudstörningar i ett 
sammanhang upplevas som betydelsefulla och vackra när de hörs enskilt.  
 
För att undersöka om förståelsen och beskrivningen av ljudlandskap kan bli kvalitativt 
bättre kommer två metoder att användas. Den första metoden är Repertory Grid 
Technique(RGT), den andra är Kognitiva kartor. RGT används för att hitta attributen i 
ljudlandskapet, genom att låta försöksobjekten lyssna på de specifika ljud som ligger till 
grund för ljudlandskapet.  Kognitiva kartor används för att lyssnaren ska få måla upp sin 
egen tolkning och beskrivning av ljudlandskapet, försökspersonens mentala bild av de 
sammansatta ljuden får ett visuellt uttryck.  
 
Urval av försökspersoner 
Försökspersonerna bestod av en grupp av både vana och ovana lyssnare. Rörande vana 
eller ovana lyssnare gäller i det här fallet att en försöksperson räknas som van lyssnare 
om han/hon har studerat ljudteknik eller akustik i minst två år. Det bör dock tilläggas att 
ingen av försökspersonerna tidigare har hört ljudlandskapet eller de specifika ljud som 
ljudlandskapet konstitueras av.  Lyssningsvanan grundas istället på om försökspersonerna 
regelbundet utsätts för situationer där klingande material skall bedömas eller analyseras.   
Antalet försökspersoner som gjorde den kognitiva kartan var tio stycken, fem av dessa 
valdes slumpmässigt ut för att göra båda testen. Försökspersonerna bestod av fem män 
och fem kvinnor. Åldern på försökspersonerna var mellan 23 till 27 år. 
Försökspersonerna härstammade ursprungligen från olika delar av landet. 
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Tillvägagångssätt 
För att skapa ljudlandskapet tillämpades Schafers (1994) teori om de tre elementen som 
utgör ett ljudlandskap. 15 ljud valdes ut för att skapa illusionen av en stadsbild. Ljuden 
kan klassas in i tre kategorier; bakgrundsljud, signalljud och ljudmärken.  
 
 
Bakgrundsljud	   Signalljud	   Ljudmärken	  
vind signalhorn kyrkklocka 
accelerande bil bromsgnissling  
gräsklipparmotor   
bromsande bil   
bil som passerar åt höger   
bil som passerar åt vänster   
fotsteg   
hostande kvinna   
fontän med rinnande vatten   
fågelsång   
talande människor   
skrattande man    
 
Tabell 2. 
 
Ljudkomponenterna som valdes för att skapa ljudlandskapet mixades ihop för att ge 
intrycket av att försökspersonen lyssnade på en stadsbild. Både naturljud och urbana ljud 
valdes ut, detta för att skapa känslan av en park i staden. Naturljuden skulle även bidra till 
att skapa en mer levande stämning. Mixningen skulle ge illusionen av att lyssnaren 
befann sig i en stad, vid en korsning, nära ett torg och en park. Ljudkomponenterna 
valdes utifrån två grundparametrar; den första var att de inte skulle kunna härledas till en 
specifik plats, den andra var att de inte skulle anslå någon negativ känsla hos 
experimentdesignern. Mixningen av ljudlandskapet genomfördes med ansatsen att 
slutresultatet skulle låta så naturligt som möjligt, inga effekter användes, riktiga 
inspelningar från två olika platser fick ligga till grund för slutresultatet. Fokus låg på att 
skapa trovärdiga nivåer mellan de olika ljuden så att de uppfattades som en riktig stad. 
Detta gjordes genom panorering och förändring i amplitud mellan de olika ljuden för att 
skapa förgrund, bakgrund, djup och dimension i ljudbilden.  
 
 
Kognitiva kartor 
Tio försökspersoner ombads beskriva ett ljudlandskap genom att rita upp kognitiva kartor 
över vad de hörde. Försökspersonerna uppmuntrades att beskriva vad de hörde även 
muntligt för försöksledaren. Detta återföljdes av en intervju där försökspersonerna fick 
förklara hur de upplevde ljudlandskapet och dess specifika ljud, samt varför de upplevde 
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ljudlandskapet som de gjorde. Fem andra försökspersoner valdes nu ut, dessa fick lyssna 
på ljudpar, och med egna ord beskriva på vilket sätt ljuden lät lika eller olika samt välja 
vilket ord som bäst beskrev ljudet de lyssnade på. Ljudlandskapet som användes var 
artificiellt skapat i ProTools för att få full kontroll över vilka ljud som användes. Testet 
gjordes i ett neutralt grupprum i universitetsbiblioteket. Testtiden var individuell och 
varierade mellan femton minuter till fyrtiofem minuter. Utrustningen som användes var 
ett Mbox2-ljudkort kopplat till en laptop samt ett par AKG K240 hörlurar. 
Försökspersonerna instruerades skriftligen (bilaga 1) att de skulle få lyssna på en 
inspelning av ljud i cirka tre minuter. Efteråt var deras uppgift att illustrera vad de hade 
hört, försökspersonerna fick använda symboler, figurer och bokstäver. När illustrationen 
var färdig fick försökspersonen förklara innebörden i illustrationen med egna ord. 
Därefter följde en intervju med strukturerade frågor (bilaga2). Försökspersonernas 
förklaringar och intervjuerna spelades in. Svaren som gavs under intervjuerna 
antecknades även. Intervjuerna gjordes i anknytning till illustrationerna för att 
komplettera och ge en nyansrikare bild av försökspersonernas upplevelse av 
ljudlandskapet. De gjordes också på samma plats som illustrationerna. Intervjuerna tog 
mellan femton och trettio minuter, försökspersonerna intervjuades en och en. 
 
Resultat Kognitiv karta 
Alla försökspersoner såg en stadsbild framför sig, vilket också framgick av 
illustrationerna. Alla ansåg att stadsbilden innehöll något slags rörelse. 
Försökspersonerna beskrev bilden av en centralstation ett torg, eller en korsning. 
Gemensamt för alla försökspersoner var att de såg bilden av en kyrka. Något som alla 
försökspersoner också hade gemensamt var att samtliga försökte identifiera platsen som 
de lyssnade på. Samtliga försökte även lokalisera vart i ljudbilden de befann sig. Nio av 
tio försökspersoner angav att ljudlandskapet gav upphov till positiva känslor. Nio av tio 
tillfrågade beskrev att de uppfattade det som om ljudlandskapet förflyttade sig mellan 
olika platser. Sex av försökspersonerna kunde peka ut vilken stad de lyssnade på: New 
York, Uppsala, London, Honolulu samt Paris som två personer uppgav vara staden som 
de lyssnade på. En försöksperson relaterade klockljudet till domkyrkan i Stockholm. De 
fem viktigaste ljuden som alla försökspersoner lade märke till var fågelsång, en 
skrattande man, ljud från en fontän, kyrkklockan samt en accelererande bil. Ljudet från 
fontänen beskrevs dock som regn av några försökspersoner, några beskrev det som en 
bäck och några beskrev det som en fontän. Anledningen till att de uppfattade och la 
märke till just de ljuden var enligt försökspersonerna själva att de kunde relatera till 
ljuden via tidigare upplevelser, att de specifika ljuden stack ut från den övriga ljudbilden, 
att de mindes ljud som de förstod och att de förstod ljudets symbolik och därför kom ihåg 
det.  
 
 
RGT-test 
Testet gjordes i ett neutralt grupprum i universitetsbiblioteket. Testtiden var ungefär 20 
till 35 minuter. Utrustningen som användes var ett Mbox2-ljudkort kopplat till en laptop 
samt ett par AKG K240 hörlurar. Testpersonerna instruerades skriftligen att de skulle få 
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lyssna på två ljud och jämföra dessa genom att beskriva på vilket sätt de var lika eller 
olika. Testpersonerna uppmuntrades att använda sitt eget språk när de beskrev ljuden. 
När svaren från intervjuerna rörande de kognitiva kartorna hade analyserats var det 
tydligt att fem ljud hade noterats som viktiga av alla de tillfrågade. Dessa fem ljud valdes 
ut för at undersökas i RGT-testet. De ljud som användes var; fågelsång, skrattande man, 
fontänljud, kyrkklocka samt accelererande bil. De fem ljuden parades slumpmässigt ihop 
med varandra och bildade då tio par. Försökspersonerna fick lyssna på de tio paren och 
med egna ord beskriva på vilket sätt ljuden lät olika i förhållande till varandra. Svaren 
som genererades skapade motsatspar såsom högfrekvent - lågfrekvent,  
behaglig - störande. Försökspersonerna generade som minst 9st motsatspar och högst 
16st. Alla svaren antecknades. När alla ljudpar hade bedömts av försökspersonerna fick 
de ta en 15 minuters paus. Under den tiden lades motsatsparen in i ett rutnät (bilaga 4). 
Försökspersonerna fick i nästa steg lyssna på ett ljud åt gången, de fick då välja om ljudet 
de lyssnade kunde beskrivas av något av motsatsparen. Försökspersonerna valde vilket av 
orden i motsatsparet som stämde bäst överens med ljuden genom att fylla i ett X eller en 
O i respektive ljudkolumn.  
 
Resultat RGT 
Tre grupper av motsatspar som alla försökspersoner använde kunde urskiljas. 
Det vanligaste motsatsparet beskrev huruvida ljudet var ett naturligt ljud eller skapat på 
artificiell väg.  
 
Naturljud – maskinellt ljud 
naturligt – onaturligt 
skapat ljud – naturligt ljud 
organiskt – mekaniskt  
 
Ett annat viktigt motsatspar beskrev om ljudet förflyttade sig eller var stillastående.   
 
Stillastående – passerande 
försvinner – stannar kvar 
panorerat – stillastående 
försvinner – stannar kvar 
 
Det tredje beskrev hur ljudet uppfattades beroende av preferenser. 
 
behagligt – Störande 
positivt laddat – negativt laddat 
trivsamt – hånfullt 
behagligt – obehagligt  
 
Dessa motsatspar kan klassas som deskriptiva (Stillastående - Passerande, Organiskt – 
Mekaniskt samt utomhus – inomhus) och attitudinella (behagligt – störande). Med 
attitudinella menas attribut som beskriver en emotionell respons till stimuli som 
presenteras för försökspersonen. Med deskriptiv menas ett attribut som beskriver ett 
stimuli utan att innehålla någon emotionell betydelse.  
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Resultatbearbetning 
Resultatbearbetningen delades upp i två steg. I det första steget beskrevs och tolkades hur 
försökspersonerna hade uppfattat ljudlandskapet allmänt. I steg två studerades svaren för 
att försöka hitta mönster. När allt material som genererats från de kognitiva kartorna var 
insamlat jämfördes detta för att se om några likheter eller olikheter kunde hittas i 
försökspersonernas svar. Illustrationerna jämfördes med varandra genom att titta på hur 
illustrationerna såg ut, vilka objekt var utritade, vilka ljud uppfattades, hur ritade 
försökspersonerna ut helhetsbilden och fanns det något ljud som alla ritade upp, för att se 
om försökspersonerna hade uppfattat ljudbilden på liknande sätt. Intervjusvaren 
jämfördes för att se om några mönster kunde urskiljas. Analysen av intervjusvaren ledde 
fram till vilka ljud som användes i RGT-testet. Materialet som genererades från RGT-
testet analyserades genom att attributen som tillskrevs ljuden jämfördes med varandra. De 
motsatspar som beskrev samma sak fördes ihop i en grupp och genererade på så sätt ett 
nytt motsatspar som fick gälla som beskrivning för hela gruppen. Då beskrivningarna av 
ljuden var relativt likartade grupperades ljuden ihop med attributen genom att se hur 
många som hade beskrivit ljudet likartat. Attributen delades in i två grupper, deskriptiva 
och attitudinella.  
 

Analys och diskussion  

Alla som beskrev ljuden utgick ifrån egna preferenser, tidigare upplevelser samt tolkade 
ljuden och ljudlandskapen därefter. Alla ljuden manade fram bilder hos 
försökspersonerna, samma ljudlandskap gav upphov till inte mindre än sju olika förslag 
på städer. Det går att dra en parallell till varför dessa städer beskrevs, alla som beskrev en 
specifik stad hade någon sorts anknytning till denna och hade varit där. I vissa fall hade 
försökspersonen bott i staden eller så hade man besökt staden vid ett flertal tillfällen. 
Kontrasten av stadsljud gentemot ljud som förknippas med naturen kan ha gett upphov 
till varför just de fem ljuden som valdes ansågs vara de mest utmärkande. En av 
försökspersonerna hade innan lyssningstestet varit med när några vänner spelade ett 
ganska våldsamt bilspel. Denna försöksperson var också den enda som upplevde 
ljudlandskapet som hotfullt, och angav att vissa ljud verkade varna om fara och skapade 
en ond föraning. Bevittnandet av bilspelet skulle kunna vara en anledning till att 
ljudbilden uppfattades annorlunda. Om så är fallet kan man anta att både långtidsminnet 
och korttidsminnet spelar roll vad gäller tolkningen av ett ljudlandskap. Problemet med 
att använda ett artificiellt skapat ljudlandskap är att det måste mixas och tillrättaläggas. 
Detta gör en person med en subjektiv uppfattning om hur ljudlandskapet ska låta. Vilket 
medförde att de personer som hade lyssningsvana hade svårt att acceptera hur 
ljudlandskapet var konstruerat, detta tillsammans med tidigare erfarenheter och en viss 
vana att betrakta ljud på ett särskilt indoktrinerat sätt gjorde att de fick svårare att lyssna 
efter ljudens betydelse och istället lyssnade efter ljudens kvalitet. De missuppfattade 
därför ljudens betydelse. Författaren gör slutsatsen att en undersökning av ett 
ljudlandskap helst bör ske på plats. Därför att som studien visar tolkar alla 
försökspersonerna ljuden utefter tidigare erfarenheter. Här kan man peka på Smalleys 
(1991) förklaring av acousmatisk perception, när man hindras från att visuellt verifiera en 
ljudkälla försöker man automatiskt att associera ljudet genom att jämföra det med tidigare 
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erfarenheter. Vilket är precis vad försökspersonerna gör här. Detta innebär att om man 
lyssnar på ett inspelat ljudlandskap som man inte har besökt blir de egna tolkningarna 
som baseras på tidigare referenser för många, och svaren kan komma att avvika alldeles 
för mycket från hur ljudlandskapet egentligen ser ut. Men man måste ha i åtanke att ingen 
beskriver ett ljudlandskap likadant som någon annan oavsett om man har varit där eller 
inte. Om man jämför de två metoderna som har använts i studien kan man konstatera att 
de hjälper forskaren att belysa och undersöka ljudlandskap på två olika sätt. Den första 
metoden, kognitiv karta, ger i första hand resultat som beskriver försökspersonernas 
subjektiva uppfattning av en ljudbild, men framförallt hjälper den till att skapa förståelse 
till varför försökspersonerna beskriver och uppfattar ljudbilden som de gör. Den andra 
metoden bidrar till att komplettera en allmänt beskriven ljudbild, genom att specifika ljud 
som utgör en del av ljudbilden beskrivs och analyseras av försökspersonen. Metoderna 
hjälper alltså till att beskriva och förstå en ljudbild allmänt, tolka och beskriva enskilda 
ljud från ljudbilden samt låter forskaren förstå försökspersonerna och varför de betraktar 
ljudbilden som de gör. Svaren som genererades när kognitiva kartor användes visade att 
försökspersonerna försökte relatera till ljudbilden utefter egna referenser samt att de 
försökte lokalisera platsen. Försökspersonerna letade efter ljudmärken och specifika ljud 
som de kände igen. Därför kan dra slutsatsen att de fem ljud som ansågs vara mest 
signifikanta antingen gav upphov till minnen som hade en särskilt viktig anknytning till 
försökspersonerna. Men det kan också vara så att de ljuden var särskilt utmärkande i 
förhållande till de andra vad gäller tonhöjd, volym och rytmisk struktur. Säkert är att de 
upplevdes som utmärkande. På vilket sätt kan dock inte med fasthet bestämmas.  De 
motsatspar som togs fram med RGT-metoden skulle för det första paret (naturligt- 
artificiellt) kunna härledas till att de ljud som valdes för att skapa ljudlandskapet skapade 
något av en paradox, då några försökspersoner inte ansåg att alla ljuden hörde ihop. De 
ansåg att naturljuden inte riktigt passade in den urbana ljudbilden. Det var ett medvetet 
val att blanda naturljuden med stadsljuden för att skapa ett så innehållsrikt och 
omväxlande ljudlandskap som möjligt. Att stadsljuden och naturljuden blandades bidrog 
sannolikt till funderingar kring naturliga samt artificiella ljud. Motsatsparet som beskrev 
huruvida ljudet var stillastående eller passerande kan ha uppkommit ur 
försökspersonernas upplevelse av att ljudbilden rörde på sig och känslan av förflyttning 
som de erinrade. Berg & Rumsey (2003) upptäckte i sin studie en skillnad i hur 
försökspersoner skildrade upplevda ljudfenomen. När försökspersonerna ombads att 
beskriva en ljudmiljö som de befann sig i beskrev de inte var ljudet kom ifrån eftersom de 
såg ljudkällan. När försökspersonerna förklarade hur de uppfattade ljudfenomen vid 
lyssning med ljudsystem, där ljudkällan inte var synlig, blev beskrivningar av ljudets 
riktning för att förstå var ljudet kom ifrån viktigt för försökspersonerna att förmedla. 
Detta kan förklara varför försökspersonerna valde att beskriva riktning och förflyttning i 
ljudlandskapet, men kan också vara behjälpligt i förståelsen om varför alla försökte 
lokalisera platsen. Ser vi inte källan eller platsen som vi hör, försöker vi lokalisera och 
identifiera den för att kunna skapa ett sammanhang och en förståelse för vad vi hör och 
var det kommer ifrån. Det tredje motsatsparet (behaglig-störande) uppstod när 
försökspersonerna jämförde kyrkklockan med den accelererande bilen. I jämförelsen 
kunde utläsas att alla uppfattade kyrkklockan som behaglig och samtliga uppfattade den 
accelererande bilen som obehaglig. Det innebar vissa problem att hitta försökspersoner 
till testerna. Därför kunde inte urvalet bli obundet slumpmässigt, istället tillämpades ett 
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tillfälligt urval. Dock hölls vissa parametrar under kontroll. Testpersonerna valdes ut så 
att det var lika många av varje kön, dessutom valdes både vana lyssnare och ovana 
lyssnare. Försökspersonerna som deltog valdes ut bland studenterna på Luleå Tekniska 
Universitet. Då försöksledaren var närvarande vid båda testen kan inte en både indirekt 
och direkt påverka uteslutas. Detta innebar dock att försöksledaren gavs förmånen att 
kunna tillrättalägga eventuella missuppfattningar kring utförandet av testet. Rörande den 
kognitiva kartan var det av särskild vikt att närvara vid testet eftersom en förklaring av 
illustrationen var nödvändig. Att närvara vid det testet innebar också att kompletterande 
frågor kunde ställas om försökspersonerna inte förstod intervjufrågorna, eller om vissa 
svar var särskilt intressanta och krävde en vidareutveckling. Värt att notera kring 
intervjusvaren är att alla försökspersoner ansåg sig vara passiva observatörer till 
ljudlandskapet som spelades upp, däremot beskrev alla försökspersoner en fysisk aktivitet 
som de ägnade sig åt i ljudlandskapet. På frågan vad de tänkte när de lyssnade på 
ljudlandskapet beskrev alla en fysisk handling som de ägnade sig åt i ljudlandskapet. 
Detta skulle kunna bero på att försökspersonernas referenser spelade en viktig roll för 
tolkandet och förståendet av ljudlandskap, men kan också härledas till Schafers (1994) 
tes om perifier lyssning, eftersom man sällan lyssnar och medvetet analyserar 
bakgrundsljuden i ens omgivning. Medveten och analyserande lyssning sker främst då 
något ljud sticker ut och förändrar ljudbilden. Under ett sådant här test lyssnar alla 
deltagare medvetet och analyserande vilket skulle kunna innebära att man skapar en 
fingerad händelse för att bättre kunna förstå och tolka ljudlandskapet, men också att man 
genom att skapa en händelse gör tolkningar som påverkar förståelsen av ljudbilden som 
en helhet. Upplever man ljudlandskapet som en plats som man befunnit sig på tidigare, är 
det troligt att man sätter sig själv i en situation som man är van vid från den specifika 
platsen och/eller vilken fysisk aktivitet som man önskar utföra på platsen. För att 
återknyta till resonemanget kring ljudlandskap och ljudbilder kan man se ett mönster i 
svaren hos försökspersonerna som tyder på att ljudlandskap är generella och att 
ljudbilden är personlig. Först och främst kan man dra slutsatsen att det finns något som är 
generellt. Beskrivningen av ljuden som skapar ljudlandskapet. Det som pekar på att 
ljudbilden är individuell är att vissa ljud bara uppfattas av vissa som särskilt utmärkande. 
Man kan även se att det som är generellt är att alla associerar till tidigare erfarenheter, var 
och en har sin plats och stad som är speciell. Det generella är här att ljudlandskapen kan 
hänföras till uppfattningen som är baserad på tidigare erfarenheter, det intressanta är att 
man refererar till en plats som får stå som beskrivning för den upplevda ljudbilden. Varje 
sådant ljudlandskap är individuellt och blir därmed en ljudbild. Tidigare upplevda 
ljudbilder och platser konstituerar ljudlandskapet. På vilket sätt har då den här studien 
bidragit till att öka förståelsen för ljudlandskap? Studien har visat att genom att 
kombinera dessa metoder ökar man förståelsen för både hela ljudlandskapet och de 
specifika ljud som det består av.  

Studien visar också att när metoderna används tillsammans berikas beskrivningen av 
ljudlandskap. Det sker en kvalitativ förändring av beskrivningen och förståelsen av 
ljudlandskap, genom att den konkreta beskrivningen blir mer elaborerad. Tolkningen blir 
mer omfattande och sammantaget ger det en fördjupad förståelse av ljudlandskapet.  
Med dessa metoder kan man utveckla ett närmande mellan forskningsfälten. I en och 
samma studie används kvantitativ och kvalitativ metod. Man får en perspektivbrytning 
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genom fälten, men man uppnår även utveckling av kunskap om hur människor uppfattar 
ljudbilder och ljudlandskap, samt tolkningars betydelse för förståelsen av ljudlandskapets 
effekter. Forskare kan använda den här metoden för att beskriva ett upplevt ljudlandskap 
eller specifika ljud från det ljudlandskapet. Man måste komma ihåg att ett ljudlandskap 
uppstår när människor samverkar med en miljö, därför är det lika viktigt att förstå 
försökspersonen som att förstå miljön. Att förstå försökspersonen hjälper forskaren att 
förstå ljudlandskapet. 
 
Framtida forskning 
Att bättre kunna beskriva och förstå ett ljudlandskap är viktigt därför att om man vet vad 
som uppfattas som negativt och positivt i befintliga ljudlandskap kan detta medföra att 
man kan skapa nya och bättre ljudlandskap där så mycket som möjligt uppfattas som 
positivt. Att skapa ljudlandskap som upplevs positivt är av stor vikt då ljudmiljön som 
människor befinner sig i påverkar både fysiskt och psykiskt. Att skapa större förståelse 
för ljudlandskap innebär att själva skapandeprocessen av nya ljudmiljöer kan förbättras. 
Då dagens stadsbyggnadsplanering innebär att akustikern kommer in ett väldigt sent 
skede av byggandet bidrar detta till att ljudmiljön i planerade områden har låg prioritet i 
förhållande till utseende och funktionalitet. En ökad förståelse för ljudlandskapets 
inverkan och betydelse kan hjälpa arkitekter och akustiker att bättre samarbeta samt låta 
akustikern medverka i ett tidigare skede under stadsplaneringsfasen. Att arkitekter och 
akustiker har olika begreppsuppfattningar är också en källa till problem. Att bättre förstå 
ljudlandskap kan bidra till att begrepp sammankopplas och förstås inom flera 
forskningsdomäner. Ett gemensamt språk för att beskriva ljudlandskap och dess attribut 
kan vara till god hjälp. Att med hjälp av ökad kunskap kring ljudlandskap kan hjälpa att 
öka medvetenheten hos allmänheten kring hörselskadades situation i vardagslivet.  
Ytterst få offentliga miljöer skapas med hänsyn till hörselskadade. Att få allmänheten 
medveten om ljudmiljöers inverkan kan bidra till att ge större betydelse åt aspekter som 
positivt inverkar på hörselskadades välbefinnande i allmänna utrymmen. Metoderna som 
användes i uppsatsen kan kombineras med andra metoder, t.ex. Deskriptiv Analys och 
ljuddagböcker. Det är av intresse att ta reda på om man skapa en ännu djupare förståelse 
för ljudlandskapet genom att använda alla fyra metoder. Som framgick av uppsatsen 
spelade referenser en stor roll i hur ljudlandskapet upplevdes. En intressant fråga som 
uppkom under analyseringsarbete av uppsatsen var om det skulle bli någon skillnad om 
tio personer gjorde RGT-testet, då fem av dem hade gjort kognitiva kartor och fem inte 
hade hört ljudlandskapet alls. Skulle resultatet bli annorlunda och på vilket sätt? 
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Bilaga 1 
 
Att uppleva ett ljudlandskap 
Test-/Experimentinstruktion 
 
 
Du ingår i ett test/experiment som undersöker hur ljud upplevs och beskrivs.  
Testet består av tre delar:  
 

1. I den första delen får du via hörlurar lyssna på en inspelning av ljud som varar ca 
tre minuter. Du får bara höra inspelningen en gång. 

2.  När du har lyssnat färdigt är din uppgift att illustrera vad du har hört med hjälp av 
papper och penna. Din illustration kan bestå av såväl figurer, symboler som 
bokstäver och ord.   

3. När du är färdig med illustrationen kommer vi tillsammans gå igenom din 
illustration så att du får beskriva den med dina egna ord. Det samtalet kommer 
t.ex. att ta upp tankar och känslor du fick när du lyssnade samt hur du uppfattade 
inspelningens olika ljud. 

Om du har några frågor eller funderingar så ställ dem innan testet påbörjas. Du får inte 
fråga under de två första delarna av testet. 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor 
 

1.  Vad kände du när du lyssnade på ljuden? 
 
 
 

2.  Vad tänkte du när du lyssnade på ljuden? 
 
 
 

3.  Vad ”såg” du/ vad fick du för mental bild när du lyssnade? 
 
 
 

4.  Vilka var de viktigaste enstaka ljuden som du kommer ihåg? 
 
 
 

5.  Varför var de ljuden viktiga? 
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Bilaga 3 
 
Att uppleva ett ljudlandskap 
Test-/experimentinstruktion 
 
Du ingår i ett test/experiment som undersöker hur ljud upplevs och beskrivs. 
Testet består av två delar: 

 

1. I den första delen får du lyssna på två ljud åt gången. Du ska lyssna efter hur 
ljuden låter lika och olika. Med egna ord ska du beskriva detta. Det är totalt 5 
ljud. Du får lyssna hur många gånger du vill på ljuden. 

 

 

2. I den andra delen får du lyssna på ljuden igen, men nu bara ett ljud åt gången och 
nu ska du välja vilken/vilka av de ord som du har använt som bäst beskriver 
ljudets karaktär. 

 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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Bilaga 4 
Högfrekvent      X      O     O     O     O Lågfrekvent 
Högt tempo      X      O     X     O     X Lågt tempo 
Inomhus      O       X     X     O     O Utomhus 
Störande      X      X     O     O     O Behaglig 
Öppen       O      O     O     X     O Instängd 
Stadsljud      O      O     O     X      X Naturljud 
Fridfullt      X      X     X     X     O Hetsigt 
Glatt      X      X         O     O Sorgset 
Trivsamt      X      O    Hånfullt 
Nära      X      X     X     X     X Avlägset 
            X      Ljud1 Ljud 2 Ljud 3 Ljud 4 Ljud 5                 O 
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Bilaga 5 

 



 

32 

 

Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 

 



 

36 

 

Bilaga 10 
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Bilaga 11 
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Bilaga 12 
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Bilaga 13 
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Bilaga 14 
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Bilaga 15 

 


