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Sammanfattning 
 

Studien bygger på två 24 timmars ljudinspelningar utförda från två olika städer i 
Sverige. Syftet med undersökningen var att se om det gick att urskilja akustiska 
skillnader mellan två olika städer i Sverige. Studien har tagit mycket inspiration av R. 
Murray Schafer arbeten inom soundscaping, samt Pijanowskij, et al., (2011) ramverk 
för att kunna kategorisera ljuden utifrån dess ursprung och funktion. Olika 
undersökningar har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, samt 
frekvensanalyser av det inspelade materialet. Båda metoderna användes tillsammans 
vid utvärderandet av ljudmaterialet för att se hur vida informanternas svar 
överrensstämde med den frekvensanalys som genomförts. Undersökningen visade att 
det finns tydliga skillnader städerna emellan när det kommer till akustisk aktivitet 
och intensitet. Däremot har båda städerna många likheter med varandra när det 
kommer till ljudinnehåll och ljudkällor. Studien skulle i framtiden kunna användas 
vid formandet av historiska ljudbibliotek för svenska städer. 

Nyckelord: Akustik, städer, soundscaping, noise, frekvensinnehåll
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1 Introduktion 
Denna rapport har undersökt huruvida man kan utvärdera två städers akustiska skillnader 
utifrån 24 timmars inspelat material. Till denna studie selekterades två städer till 
undersökningen som båda utvärderades utifrån ett akustiskt perspektiv. Man använde sig av 
bland annat tidigare myntade forskningsbegrepp liknande soundscape och noise pollution för 
att kunna granska de olika akustiska förutsättningarna för respektive stad. Soundscaping 
användes framförallt för att kunna förstå och kategorisera specifika ljud, medan noise 
pollution förklarade problematiken kring de allt växande ljudnivåerna i dagens städer. Noise 
pollution riktade sig främst till de ljud som hade en antropologisk koppling och som till 
exempel producerades av motorfordon eller andra maskinella uppfinningar. Båda dessa 
begrepp har haft en viktig roll i utformandet av denna rapport. 

En viktig aspekt i rapporten var att städerna som skulle undersökas, tydligt skulle skilja i 
storlek mellan varandra. Utifrån dessa kriterier valdes Göteborg som representant för den 
större staden, medan Hudiksvall representerade den mindre. Därefter utvärderades två 
platser från respektive stads där förhållandena för de akustiska aktiviteterna under både natt 
och dag ansågs som rättvisa. De båda platserna som valdes till undersökningen ansågs 
representera det område i staden där mest aktivitet förekom gällande både människor och 
fordon. De specifika platsvalen i städerna utvärderades utifrån bestämda kriterier för att 
minska risken så att ingen av städerna representerades ogynnsamt. Eftersom städernas 
storlek skiljde sig ifrån varandra, var det noggrant att inga subjektiva avvikelser fick skildras 
vid inspelningarna. 

För att två konstanta 24 timmars inspelningar skulle kunna genomföras i de båda städerna 
krävdes det att vädret i de båda städerna stämde någorlunda överrens med varandra. Det fick 
heller inte förkomma inspelningar under dagar där aktiviteten kunde påverka resultatet på 
slutprodukten. Sådana tillfällen skulle till exempel kunna vara helgdagar, eller dagar då 
aktiviteten i staden var påtagligare än vanligt. Andra viktiga faktorer i undersökningen var att 
trafiken på den allmänna fordonsleden vid respektive inspelningsplats behövde utvärderas 
utifrån samma förutsättningar, så att inga ojämlikheter i trafikflöde fanns städerna emellan. 
Slutligen krävdes det att den biologiska aktiviteten för respektive inspelningsplats var 
utformade utifrån liknande förutsättningar. Det vill säga att butiker, restauranger eller 
krogar i omgivningen inte speglade inspelningsplatsen orättvist. 

Inspelningarna sammanställdes sedan till komprimerade versioner av originalmaterialet. 
Dessa komprimerade versioner framställdes med hjälp utav tre sekunders stickprover som 
togs var tionde minut utifrån originalinspelningsmaterialet. Stickproverna sammanställdes 
sedan till en ljudfil på ungefär sex minuter, som fick representera respektive stads generella 
medelaktivitet under ett dygn. Dessa sammanställningar kom sedan att ligga till grund för de 
frekvensanalyser och intervjuer som sedan skulle utföras.  

Slutligen jämfördes sammanställningarnas frekvensinnehåll med de intervjuade personernas 
förmåga att tolka det inspelade materialet. På så vis kunde man se om tydliga skillnader i 
frekvensinnehållet även speglades av informanterna eller om informanterna upplevde en 
annan ljudbild än vad frekvensinnehållet redovisade. 
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2 Bakgrund 
Ljud har en viktig del i dagens städer, vare sig det handlar om naturliga ljud som fågelsång 
eller människor som kommunicerar med varandra. I samband med de moderna städernas 
framväxt har nya tekniska ljud börjat träda fram i dagens städer. Beroende på städers 
infrastruktur har ljud som skapats av människa fått en kraftigare inverkan på ljudlandskapen 
i moderna samhällen. Enligt Southworth (1969) har de tekniska framstegen som dagens 
städer genomgått, medfört att ljuden i dessa miljöer nu nått smärtgränsen och att dagens 
städer bombarderas av kontinuerligt krävande ljud. Dessa ljud brukar kallas för noise (oljud, 
direktöversatt) och förkommer tydligast i stadsmiljöer, men även i mindre samhällen där den 
tekniska utvecklingen tillåter den.  

Mycket av de ljud som vi idag hittar i naturen, börjar mer och mer försvinna i städerna. 
Biologiska och geologiska ljud blir allt mer sällsynta, medan ljud från bilar, bussar, eller 
andra maskiner blir allt vanligare. Detta är en stor skillnad jämfört med hur de Europeiska 
städerna lät under slutet av 1700-talet, då biologiska ljud var något väldigt framträdande i 
stadskärnorna. Enligt Mercier var ljud från hästar, bräkandet av vallande får eller grisarnas 
skrik från stadens slakteri inte alls ovanliga i städernas centrum innan dess att järnvägen 
introducerades som transportmedel (Mercier, 1997, i Garrioch, 2003).  

I samband med utvecklingen av moderna transportmedel försvann många av de ljud som 
tidigare kunde återfinnas i städernas centrum. Bondgårdar och slakterier decentraliserades 
och de kvarvarande biologiska ljuden i städerna kom att hamna i skuggan för de mer 
dominanta noise-ljuden. Barber et al., (2010) förklarar att mänskligt producerade ljud så 
som motorljud, sirener eller friktionsljuden från däcken på bilar nu mera dominerar städers 
ljudbilder (Barber et al., 2010, i Garrioch, 2003). I samband med detta akustiska maktskifte 
hävdar en del att dagens städer har börjat tappat mycket av dess tidigare karakteriserande 
ljud. Desto högre ljudnivå av noise i städerna, desto mer försvinner de karakteriserande 
ljuden. I sin tur förklarar många forskare att städerna börjat tappa sin förmåga att bidra med 
informella ljud, något som tidigare ansågs viktiga för städernas historiska och kulturella 
prägel. En av anledningarna till detta sägs vara ökandet av trafikflödet. Enligt Ruocco och 
Attenborough har ökandet av motoranvändandet bidraget till påtagligare lågfrekventa ljud 
som resulterar i ett permanent bakgrundsljud i städerna (Ruocco, 1974; Attenborough et al., 
1976, i Raimbault & Dubois, 2005). Detta bakgrundljud kan framförallt återfinnas på platser 
i städerna där mycket trafik passerar under både natt som dag. 

Detta kapitel kommer att beröra en kort historik om ljud i städer, samt begreppet 
soundscaping och dess innebörd i städer. Från grundläggande information, till hur begreppet 
soundscape uppkom, till hur det har formats idag. Ljud i städer kommer att förklara de 
akustiska fenomen som återfinns i städerna, medan soundscape kommer att förklara 
metoder för att undersöka dessa fenomen. Kapitlet kommer att förklara teorier över hur 
ljudet kan mätas, hur det kan kategoriseras och dess påverkan på människorna som lever 
inom den. 

2.1 Ljud i städer 
Ljud i städer har tydligt förändrats genom historien, och oftast med en mänsklig påverkan 
som huvudliggande faktor. Från det att hästar användes som transportmedel till det att den 
första bilen konstruerades. Samtidigt som människan utvecklade nya transportmedel, som 



 

 3 

bilen, flygplanet och tåget, påverkade det vår förmåga att uppfatta de ljud som exsiterar i de 
omgivningar som vi lever i. Wilson (1999) hävdar att naturliga miljöer är de mest 
innehållsrika landskap människor kan uppleva och att mycket av denna information består 
utav ljud (Wilson, 1999, i Pijanowski, et al., 2011). I kontrast till denna naturliga ljudkälla 
hävdar Schafer att ljud i städer innehåller lite akustisk information, som Louv i sin tur hävdar 
förstärker avståndet mellan människan och naturen (Schafer, 1977 & Louv, 2008, i 
Pijanowski, et al., 2011). Detta skulle kunna påvisa att städernas tekniska utveckling har fört 
oss längre från naturen och dess ljud, i takt med att samhällena blivit modernare. Dagens 
städer verkar bli mer och mer fyllda av oljud, och de platser som tidigare ansågs innehålla 
mycket oljud, blir bara mer och mer högljudda (Raimbault & Dubois, 2005). 

De naturliga ljuden som tidigare haft en viktig roll i städerna har idag ersatts av mänskligt 
producerade ljud. Med de naturliga ljuden avses de ljud som Pijanowski, et al. (2011) menar 
har en biologisk eller geologisk koppling. Biologiska ljud kan förklaras komma från djur och 
natur medan de geologiska ljuden representerar de element på jorden som vi inte kan 
påverka, så som regn, vind eller åska. Många av dessa ljud blir mer och mer sällsynta i dagens 
städer, och undermineras av de mänskligt producerade ljuden som i forskningssammanhang 
kallas för noise. De ljud som filtreras bort eller ignoreras i dagens samhällen, var ljud som 
folk under början av 1900-talet använde sig av för att kunna orientera sig i olika städer. 
Smith förespråkar en historisk lyssning, som utgår ifrån att de ljud som människan kan höra 
och tolka har en historisk eller kulturell anknytning (Smith, 1999, i Garrioch, 2003). I och 
med städernas utveckling har de kulturella ljuden tappat sitt informationsvärde eller rent 
utav blivit överröstade av andra ljud. 

Alain Corbin förklarar i en studie om kyrkklockor i Frankrike att under början av 1900-talet 
spelade kyrkklockorna en viktig roll i städernas infrastruktur, där de inte bara förklarade 
tiden utan även preciserade olika städer identitet med hjälp av deras karakteriserande ljud 
(Corbin, 1994/1998, i Garrioch, 2003). Under tiden som utvecklingen har gått framåt, har 
även städers ljudbilder förändrats. Kyrkklockornas ljud har i samband med städernas 
utveckling blivit överröstade av de ljud som vi i folkmun kallar för oljud eller noise. Noise kan 
ses som ljud som är skapade eller påverkade av människan, men som vi generellt anser vara 
meningslösa. Huruvida de är meningslösa eller inte råder det olika åsikter om beroende på 
vilket forskningsläger som besvarar frågan. Bailey (1996) förklarar till exempel noise som en 
relativt opreciserad kategorisering av ljud som till större del tolkas som osammanhängande, 
förvirrande eller degenererande. Schafer (1977/1994) förespråkar hellre en djupare förståelse 
inom begreppet innan det att man kan utesluta noise som något negativt. Oavsett hur vi ser 
på fenomenet noise, är det en ljudkälla som vi ständigt utsätter oss själv för när vi vistas i 
städer. Hur den sedan tolkas är uppenbarligen en subjektiv definitionsfråga (Bailey, 1996). 

I samband med noise-utveckling i dagens städer har man börjat studerat dess påverkan på 
människan i en rad olika undersökningar. Zannin identifierade noise till olika hälsoproblem i 
Brasilien (Zannin, 2002, i Adams, 2006). Babisch studerade relationen mellan noise och 
hjärtproblem bland män (Babisch, 1999, i Adams, 2006), medan Evans undersökte påverkan 
av noise på barn i vardagslivet (Evans, 2001, i Adams, 2006). I samband med ökandet av 
undersökningar och de negativa resultat som framställts, har man mer eller mindre fastställt 
noise som ett slags samhällsproblem.  

Det finns en del olika faktorer som grundas i noise uppkomst, varav en av dessa är den 
utpräglade användningen av motorer i samhället. Denna globala utveckling har bidragit till 
att ljudnivåerna i dagens städer markant har stigit. Noise pollution behandlas till exempel av 
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WHO (World Health Organization) som ett utbrett hälsoproblem och studier om hur man 
ska kunna minska de förorenade ljuden i samhällen har intensifierats och globaliserats på 
senare tid (Adams, 2006). 

Denna undersökning kommer inte att behandla problematiken kring hur man kan minska 
noise pollution i städer eller förespråka om dess positiva, respektive negativa effekter. Den 
kommer istället att fokusera på städers ljudbild i sin helhet, liknande studier utförda av 
Pijanowskij, et al., (2011) i deras undersökning angående ljud i naturliga miljöer. Inga ljud i 
undersökningen kommer att filtreras bort eller anses som meningslösa eller icke 
uppskattade.  

2.2 Soundscape 
Soundscaping är ett återkommande grundbegrepp inom studier av ljudlandskap, och som 
flitigt används i undersökningar liknande denna. Termen soundscape har använts av olika 
discipliner för att försöka förklara relationen mellan ett landskap eller en miljö, och de ljud 
som finns inom den (Pijanowski, et al., 2011). Förenklat kan begreppet soundscaping 
förklaras som alla de ljud ditt öra kan uppfatta i olika miljöer. 

Raymond Murray Schafer myntade begreppet i boken The Soundscape från 1969 där han 
beskrev soundscape som en hörselkorrespondent för landskap (Raimbault & Dubois, 2005). 
Han var även en av de tidigaste att uttrycka en viss positivism över fenomenet noise eftersom 
han ansåg hörseln var något subjektivt och ljud kunde tolkas olika beroende på individ. Trots 
detta var det Southworth (1969) som utförde en av de tidigaste undersökningarna inom 
området noise och ljud i städer. Hans värderingar av ljud i omgivningen präglades till större 
del av ljudets informationsinnehåll och det sammanhang som det är uppfattat i. Man skulle 
kunna se hans undersökningar som ett grundunderlag för många av de så kallade noise-
studier som genomförs idag. Utifrån dessa publikationer skapades ett forskningsområde som 
tidigare varit relativt outforskat och som utvecklas än idag. Där många forskare använder 
soundscapings ursprung i dagens undersökningar för att kunna identifiera ljud/noise i 
moderna städer. 

Från det att soundscaping myntades har det som tidigare nämnts utförts en hel del olika 
studier inom området, där olika discipliner valt att behandla konceptet olika. Dels de som 
valt att använda begreppet, samt de som valt att utveckla begreppet. Barry Traux påvisar en 
synvinkel på begreppet där uppfattningen av ljud i städer är individuell och tolkas olika 
beroende på individ eller samhälle (Traux, 1978/1999, i Adams, 2006). Emily Thompson har 
däremot arbetat vidare utifrån Alan Corbins slutsatser, som hävdar att soundscaping kan 
jämföras med ett fysiskt landskap eller en kultur och ett sätt att uppfatta den på samma gång 
(Thompson, 2002, Corbin, 1994, i Adams, 2006).  

Beroende på vem som förklarar begreppet soundscaping, finns det olika åsikter om dess 
betydelse och innebörd beroende på vilken inriktning som behandlar det. I denna rapport 
kommer fokus att ligga på den mänskliga påverkan på soundscaping och hur vi uppfattar 
den. Trots detta kommer få kognitiva studier att vara utförda, eftersom djupare studier inom 
förståelsevetenskap utelämnas till personer arbetande inom just det forskningsområdet. 
Fokus kommer att ligga på relationen mellan människan och samhället sett utifrån ett 
akustiskt och frekvensbaserat perspektiv. Därför kommer mycket av inspirationen vara 
hämtad från (Pijanowski et al., 2011) och dess ramverk för att kategorisera ljud.  
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Denna metod tillämpar tre huvudsakliga grundpelare: biologiska, geologiska och 
antropogena aspekter. Varje kategori är ursprungligen hämtad från traditionella teorier, dock 
omgjorda mer specifika för ljud. Biologiska ljud blir istället Biofoniska (Biopohony), 
geografiska blir geofoniska (Geophony) och slutligen blir antropogena ljud, antrofoniska 
(Antrophony). En utförligare förklaring av dessa termer kommer senare i kapitlet. 

Även om denna undersökning kommer att använda sig av Pijanowski et al., (2011) ramverk, 
var deras studier inte först med att placera olika ljud i olika kategorier. Redan 1977 förklarade 
Schafer ljud som ekologiska delar ur ett landskap, där varje plats har en karakteriserande 
akustik som speglar dess naturliga förlopp (Schafer, 1977, i Pijanowski et al., 2011)., där 
Barry Traux sedan kompletterade det traditionella begreppet med element som interaktion 
och relation mellan människan och ljud i en miljö (Barry Truax, 1999, i Pijanowski et al., 
2011). Varför denna undersökning valt att influeras av Pijanowski et al., (2011) ramverk är för 
att den behandlar helheten i ett ljudlandskap. Man blandar olika betydelser av soundscaping, 
och utformar ett modernare ramverk för att kunna studera fenomenet enhetligare. Istället för 
att bara mäta ljudnivåer, element som anses störande, eller specifika kognitiva uppfattningar, 
kan man utifrån Pijanowski et al., (2011) tre grundpelare studera ett ljudlandskaps helhet på 
ett väldigt enhetligt sätt. Hör en person fågelkvitter är detta ett biologiskt ljud, hör personen 
regn är detta ett geologiskt ljud och hör personen en borrmaskin är detta ett antropogent 
ljud. 

Biofoniska ljud är ljud som skapas av levande djur, insekter eller liknande. Det biofoniska 
ljudet har ett ganska brett spektrum beroende vart i världen man befinner sig. I en 
sydamerikansk regnskog skulle de biofoniska ljuden antagligen vara dominanta över till 
exempel de ljud som skapas av människa (antrofoniska). Effekten skulle antagligen vara 
motsatt om man befanns i en storstads centrum. Därför är det en väldigt stor skiljefaktor på 
biofoniska ljud beroende på vart man befinner sig. 

Geofoniska ljud kan enklast förklaras som ljud skapade av naturliga processer så som vind, 
regn eller andra naturfenomen. De geofoniska ljuden är oftast säsongsbaserade eller 
temporära (Pijanowski, et al., 2011). Snö är ett sådant exempel som enbart förkommer under 
vissa perioder av året och som påverkar spridningen av ljudvågorna. Fallande snö har inget 
karaktäriserande läte till skillnad mot regn och hagel, men påverkar istället de befintliga 
ljudvågorna i landskapet. Detta eftersom snö har en absorberande effekt på ljudvågorna, och 
begränsar spridningen av olika ljudkällor (Albert, 2001). Geofoniska ljud har dessutom olika 
karaktär beroende på dess geografiska läge. Detta beror på att den geologiska strukturen är 
annorlunda beroende på vart man befinner sig i världen. En jordbävnings akustiska inverkan 
i Sverige skulle aldrig kunna mätas med en jordbävning i Japan. Detta på grund av deras 
geografiska relation till kontinentalplattorna. 

Antrofoniska ljud är framförallt kopplade till ljudkällor som är skapade av människan, 
liknande motorer, maskiner eller trafikljud för att nämna några exempel. Liknande de 
tidigare nämnda elementen är de antrofoniska ljudens karaktär ofta påtagliga i relation till 
dess geografiska läge. Mycket av detta beror på den arkitektiska utformningen av landskapet 
som ska utvärderas men framförallt landskapets utseende. Beroende på landskapts struktur 
eller infrastruktur, är vissa ljud mer unikt förekommande på vissa platser än andra. En 
mindre stad i Gambia skulle hypotetiskt sett antagligen ha en annorlunda ljudbild, jämfört 
med storstaden Tokyo i Japan. Detta beror till större del på att städernas utveckling och 
infrastruktur skiljer sig åt. Medan bil och tåg är vanlig färdsätt i Tokyo, är animaliska 
transportmedel mer förekommande i västra delar av Afrika. 
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2.3 Soundscape i städer 
Soundscaping är som tidigare nämnt alla ljud som förekommer inom ett specifikt landskap 
eller miljö, och som kan uppfattas av det mänskliga örat (Schafer, 1977/1994). Eftersom alla 
ljud har en unik funktion i ett ljudlandskap, behöver man se till alla akustiska ljudfenomen i 
en miljö för att kunna göra en rättvis utvärdering av ett ljudlandskap. För att kunna 
kategorisera de ljud som finns i dagens städer, behöver man också studera deras relation eller 
påverkan på människan, eftersom varje individ tolkar ljud på olika sätt.  

I Adams (2003) förklaras studien av de systematiska relationerna mellan människan och 
dess ljudliga omgivning för soundscape ecology (ekologi är läran om relationen mellan 
människan, samhället och dess omgivning.) Detta uttryck förekom i de tidigaste studierna av 
Schafer (1977), men har även behandlats inom olika områden under tidens gång. För Barry 
Truax anses soundscape ecology vara en studie om effekterna av fysisk utsättning för 
soundscaping och dess påverkan på de som lever inom den (Truax, 1978/1999, i Adams, 
2003). Emily Thompson däremot anser att begreppet har en historisk och kulturell 
anknytning (Thompson, 2002, i Adams, 2006). Vilket göra att termen får en skiftande 
karaktär, beroende på vem man frågar. Den enda gemensamma faktorn disciplinerna 
emellan är att alla människor tolkar ljud olika.  

För att återgå till titeln på kapitlet, så har alla dessa teorier en viktig plats i de 
undersökningar som involverar ljud i städer. För att kunna urskilja de ljud som finns i 
städerna och dess tolkningsmöjligheter behövs ramverk som kan förklara hur man ska 
hantera eller kategorisera de ljud som finns i just de miljöerna. Oavsett om det handlar om 
ljud från naturliga landskap eller ljud från städer. 

Om man gör en jämförelse mellan de ljud som finns i naturen och de som finns i städer, finns 
det tydliga skillnaderna mellan de båda. För att återgå till Pijanowski, et al., (2011) ramverk, 
kan man kategorisera ljud i naturliga landskap som främst biofoniska och geofoniska, ofta i 
symbios med varandra. Ett exempel skulle kunna vara elementet vind. Om det blåser mycket 
i en skog så påverkar det ljudbilden beroende på vilka träd som finns där. Om vinden viner 
genom en björk har det ett specifikt läte, medan ljudet från en gran är helt annorlunda. 
Skulle vi säga att det blåser väldigt mycket kan man säkert till och med höra knackningar i 
träden, då vinden böjer träden till den gränsen att de nästan faller. Vissa uppfattar dessa ljud 
som behaglig, medan andra tolkar detta med motsatt effekt. 

Återgår vi istället till de ljud som dominerar städerna, är många av dessa av antrofonisk 
karaktär. Motorfordon, trafikljud och byggarbetsplatser är några av de ljudkällor som skulle 
kunna prägla en typisk ljudbild hämtat från en stad. Jämför vi detta med de ljud som finns i 
naturen har vi två helt skilda ljudlandskap. De tydligaste skillnaderna mellan de båda 
landskapen är just de antrofoniska elementen.  

Ljud i städer är som tidigare nämnt inte lika innehållsrika på information som dem i 
naturliga landskap. Om städerna nu mera börjar tappa sina karaktäriserande ljud, kan frågan 
ställas om det fortfarande finns karakteriserande element i dagens städer? Eller kan det vara 
så att de så kallade noise-ljuden innehåller information i sig som vi inte kan bearbeta 
eftersom vi omedvetet filtrerar bort dessa? Har storleken på städerna en inverkan på hur 
mycket information som överröstas av noise eller är det enbart en tolkningsfråga?  

Dessa frågor kommer att noggrannare behandlas under kapitlet problemformulering. 
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3 Problemformulering  
Frågeställningen i denna undersökning kommer att fokusera kring ”Om det finns akustiska 
skillnaderna mellan en storstad och en mindre stad i Sverige” (Definitionen av mindre stad 
kommer att förklaras i kapitlet metodbeskrivning). Studien har undersökt de akustiska 
skillnaderna mellan de svenska städerna Göteborg och Hudiksvall i 24 timmar. Göteborg är 
en av Sveriges tre befintliga storstäder medan Hudiksvall tillhör en storlekskategori enligt 
SKL (Sverige Kommuner och Landsting) som kallas kommun i glesbefolkad region. 
Hudiksvall kommer att representera den mindre staden medan Göteborg kommer att 
representera den större. 

De 24 timmar långa inspelningarna genomfördes med hjälp av ljudupptagningar från 
respektive stad, som sedan sammanställdes till ungefär en sex minuter lång slutprodukt. 
Sammanställningen genomfördes via stickprover som togs var tionde minut, hämtade från 
originalinspelningsmaterialet. Dessa stickprover var tre sekunder långa och representera ett 
slags medelvärde för ljudinnehållet av tio minuter (ytterligare information om detta kommer 
att hittas i underkapitlet förundersökning i metodbeskrivning). Dessa sammanställningar 
användes sedan som representanter för respektive stads ljudbild, och som sedan lyssnades 
igenom av informanter från vardera stad. Informanterna fick inte veta vad det var dem skulle 
få ta del utav, utan det var just deras specifika tolkningar av ljudmaterialet som kom att ligga 
till grund för slutresultatet i rapporten. Slutligen intervjuades informanterna angående de 
ljudmaterial det precis tagit del av genom strukturella frågor som färdigställdes innan 
intervjuerna ägde rum (ytterligare information finns i kapitlet metodbeskrivning).  

Syftet med denna undersökning var att studera de akustiska skillnaderna som uppstår i två 
olika svenska städerna, både när det kommer till frekvensinnehåll och dess subjektiva 
uppfattande. Utifrån de sammanställningar som genomfördes av originalinspelningarna, 
utfördes även undersökningar involverande dess frekvensinnehåll. Anledning till detta var 
för att se huruvida de frekvensbaserade undersökningarna skiljer sig mot hur informanterna 
uppfattade materialet. Genom att frekvensanalysera de båda sammanställningarna, kunde 
man jämföra de båda städernas frekvensinnehåll och ställa dessa mot varandra. 
Utgångspunkten var att om undersökningarna visade en tydlig skillnad i frekvensinnehåll, 
behövde detta nödvändigtvis inte speglas i undersökningarna involverande informanternas 
tolkningar av sammanställningarna. Utifrån frekvensundersökningarna utfördes även 
utmätningar om under vilka klockslag som aktiviteterna var högst, respektive lägst i de båda 
städerna. Om undersökningarna visade tydliga skillnader i frekvensinnehållet mellan de båda 
städerna nattetid, var detta nödvändigtvis inte en skillnad som skulle reflekteras av 
informanterna i undersökningen. Detta är enbart några av många andra viktiga aspekter som 
denna undersökning kommer att studera. 

Utifrån de mätningarna som utfördes i dessa undersökningar, återkom Pijanowski, et al., 
(2011) ramverk som en viktig influens för att skilja ljuden åt. Till skillnad från Pijanowski, et 
al., (2011) studie, kommer denna undersökning dock inte att fokusera på forskningsmaterial 
hämtat från naturliga ljudlandskap. Den kommer inte heller att använda sig av tidigare 
befintliga ljudsamlingar likt Bernie Krauses ljudbibliotek som användes i (Pijanowski et al., 
2010) undersökningar, utan att bestå av unikt inspelat material från de båda svenska 
städerna.  
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Undersökningar liknande den som kommer att presenteras i denna rapport har tidigare 
utförts av (Raimbault, Levandier & Berengier, 2003). Deras studie grundades på 
samkoordinerade värderingar av ljudkällor tillsammans med akustiska mätningar av städers 
ljudlandskap. De städer som de använde i sig av i deras studie var den franska städerna Lyon 
och Nantes. Dessa städer skiljer sig tydligt från Göteborg och Hudiksvall, både kulturellt och 
utseendemässigt. Med utseendemässigt menas huvudsakligen de arkitektiska och geologiska 
skillnaderna, men även storleksskillnader. Dessutom är båda de franska städerna placerade 
vid stora floder, medan båda de svenska städerna är placerade vid havet.  

En annan tydlig skillnad mellan undersökningarna är storleken på städerna som skall 
användas i studien. I (Raimbault et al., 2003) använde man två storstäder som 
undersökningsmaterial, Lyon som är Frankrikes näst största stad med nästan 1.27 miljoner 
invånare och Nantes, som är Frankrikes sjätte största stad med ungefär 0.47 miljoner 
invånare (Raimbault, et al., 2003). Göteborg är Sverige näst största stad med ungefär 530 
000 invånare, medan Hudiksvall är en mindre stad med enbart cirka 30 000 invånare. 
Eftersom frågeställningen som kommer att skildras i denna rapport handlar om skillnaden 
mellan en storstad och en mindre stad, kommer utförandet av undersökningarna se 
annorlunda ut. Eftersom (Raimbault, et al., 2003) studerade två storstäders ljudbild, 
kommer frågeställningen och framställningsmetoden i denna undersökning att vara 
annorlunda mot deras. 

Visst skulle man kunna använda deras realtidssystem, där förbipasserande människor får 
lyssna på ljud inspelade i realtid och fylla i ett frågeformulär angående hur de uppfattade vad 
de hörde. Dock skulle detta bidra med en tidslig skiljefaktor, eftersom studien i denna 
rapport kommer att bestå av en sammanställning av 24 timmars inspelat material från varje 
stad. Därför blir det en tydlig skillnad mellan studierna om vilken metod som bör appliceras 
beroende på frågeställning. Raimbault, et al., (2003) fokuserade på korta inspelningar från 
olika platser i städerna, medan denna kommer att undersöka de två svenska städerna på ett 
mer omfattande tillvägagångssätt, på en och samma plats.  

Tillvägagångssättet för att kunna framställa ett så tydligt slutresultat som möjligt under 
kortast möjliga tid kommer att förklaras i kapitlet förundersökning. Där har kortare 
inspelningar utförts från staden Skövde, vars huvudsakliga syfte var att studera längden på 
de klipp som skulle kunna representera tio minuters inspelat material från varje stad, samt 
hur mycket information som kunde utvinnas ur det inspelade materialet. Hur många 
sekunder varje stickprov från originalinspelningarna behövde vara, utan att tappa allt för 
mycket information. 

3.1 Metodbeskrivning 
Till skillnad från tidigare mätningar/undersökningar av städers akustiska karaktär eller 
utseende, har få mätningar utförts som använder den tidsliga aspekten som en viktig del i 
studierna. Ljudets påverkan på människor har bland annat undersökts av Kuwano som 
studerade påverkan av långvarig utsättning för ostrukturerade ljud i separerade 
laborationsmiljöer (Kuwano, 2002, i Raimbault, et al., 2003). Undersökningen i sig har en 
tidslig koppling men den är inte relevant för denna undersökning. Den tidsliga aspekt som 
ligger till grunden för denna studie är de ljud som skiljer städerna åt tidsmässigt under ett 
dygn. Låt oss säga att Hudiksvall skulle kunna vara mer eller mindre ljudlös mellan 
klockslagen 03:00 till 04:00 medan Göteborg rent hypotetiskt skulle kunna krylla av ljud 
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under samma tidsintervall. Denna akustiska avvikelse skulle kunna vara något som skiljde de 
båda städerna åt, då sammanställningarna ställs emot varandra och skulle därför vara en 
viktig del i undersökningen. 

I utförandet av denna undersökning skulle det optimala vara om man kunde genomföra 
ljudupptagningar under 24 timmar, på samma plats och position i tre omgångar för 
respektive stad. Detta medför alltså att 72 timmars inspelat material skulle behövas finnas 
tillgänglig från varje stad. Varför undersökningarna skulle behöva genomföras i tre omgångar 
från respektive stad är för att utesluta den slumpmässig faktor som enbart en inspelning 
skulle kunna medföra. Till exempel kan en trafikolycka uppstå i närheten av 
inspelningsplatsen, vilket i sin tur skulle förändra stadens ljudbild under en längre tid. En 
sådan inspelning skulle inte kunna gå att använda som forskningsmaterial eftersom den inte 
skulle kunna representera de generella akustiska aktiviteterna under en dag, utan skulle 
istället återge en felaktig bild till lyssnaren. Genom att använda tre inspelningar från varje 
stad, skulle ljudmaterialen att kunna jämföras mot varandra och därefter ange ett slags 
medelvärde för stadens generella ljudbild. 

Utifrån originalinspelningarna var inga ljud separerade från sin ursprungskälla. Alla ljud som 
mikrofonen tog upp behandlades och analyseras utifrån rättvisa förhållanden. De ljud som 
generellt sett skulle kunna anses som irriterande eller påfrestande bör inte behandlas 
annorlunda än förskönande ljud som fågelkvitter eller liknande. Detta på grund av att 
upplevelsen av olika ljud en subjektiv tolkning, vilket göra att specifika ljud inte bör 
behandlas olika oavsett ljudets karaktär eller ursprungskälla. Det som en person kan anse 
som negativt, kan en annan uppleva som positivt. 

I samband med de individuella tolkningarna av ljud, finns även en påverkan av de andra 
sinnena, då framförallt synen. Maffiolo och Viollon et al., hävdar att en källa till ett icke 
uppskattat ljud kan skapa en negativ effekt på stadens ljudbild, även om det för tillfället inte 
kan höras (Maffiolo, 1999; Viollon et al., 2002, i Raimbault et al., 2005). Den plats där 
intervjuerna kommer att genomföras, skulle rent hypotetiskt att kunna påverka personernas 
individuella tolkning omedvetet. Om undersökningen skulle äga rum på en plats där många 
synliga objekt kan uppfattas som negativa, skulle detta kunna spegla intervjuns slutresultat. 
Därför var det viktigt att intervjuerna genomfördes inom ett neutralt område där så få 
element som möjligt skulle kunna påverka testpersonerna. 

De subjektiva tolkningarna kan framhäva de individuella anknytningar som ljudet kan ha på 
en mottagare av ljudet. Att det geografiska läget i staden kan påverka hur en individ 
uppfattar en specifik ljudkälla. Lercher och Schulte-fortkamp visade i en studie att liknande 
ljud som kan uppfattas negativt av många, kan ha en motsatt effekt på människor som bor på 
”finare” platser i städer. Dessa människor upplever i sin tur en reducerad effekt av det 
irriterande ljud som annars skulle kunna tolkas negativt (Lercher & Schulte-fortkamp, 2003, 
i Raimbault et al., 2005). Med finare platser menas områden i städerna som är bebodda av 
människor som är högt ansedda i samhället eller har väl ekonomiskt ställt. Detta skulle 
kunna betyda att beroende på vilken samhällsstatus man har, kan omedvetet medföra att 
specifika ljud skulle kunna upplevas annorlunda. Därför bör man ta hänsyn till de olika 
samhällsklasserna på de personer som skall delta i intervjuerna, för att få ett så jämlikt svar 
som möjligt. 

(Raimbault, (2002) framställde utifrån tidigare undersökningar två kognitiva 
representationer av ljud i städer. Descriptive listening (beskrivligt lyssnande, direktöversatt) 
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som representerar identifieringen av akustiska källor, medan holistic hearing (tidsligt 
lyssnande, direktöversatt) förhåller sig till ljudens enhetlighet, där ingen semantisk 
bearbetning görs av ljuden (Raimbault, 2002 i Raimbault, et al., 2005). Detta kognitiva 
beteende användes som en reflektionsmall då frågorna utformades till intervjuerna, eftersom 
informanternas lyssnande skulle kunna vara en påverkan faktor i slutresultatet. Informanter 
är en vanlig benämning på de personer som deltar i en kvalitativ undersökning (Östbye, 
Knapskog, Helland, & Larsen, 2003). Frågorna i intervjuerna formades så att informanternas 
lyssningsmetod någorlunda kunde redovisas utifrån dess svar. Om en person tillämpade 
beskrivligt lyssnande, skulle dennes resultat eventuellt kunna se olika ut från en som 
tillämpade tidsligt lyssnande. 

3.1.1 Förundersökning 
Syftet med förundersökningen var att i förväg kunna behandla de problem som en 
sammanställning av 24 timmars inspelat material skulle kunna innefatta. Som tidigare 
nämnt så tog stickprover ur originalinspelningarna var tionde minut, varje timme i 24 
timmar. Dessa stickprover representerade ett slags akustisk medelvärde för 
originalinspelningarna totala längd, fast i komprimerad form.  

I förundersökningen utfördes en fältstudie i Skövde, där 90 minuter spelades in i en av 
stadens mest trafikerade område för både människor och fordon, se figur 1. Dessa 90 minuter 
klipptes sedan ihop till en sammanställning av tio olika stickprover, varje stickprov taget var 
tionde minut (Ett stickprov togs direkt efter det att inspelningarna började, därför tio och 
inte nio stickprover). Dessa stickprover sammanställdes sedan och delades in i fyra olika 
uppsättningar. Uppsättningarna bestod av stickprover som innehöll en, två, tre eller fyra 
sekunders ljudinnehåll. De stickprover som innehöll en sekunds inspelat material speglade 
originalinspelningen med en totallängd på tio sekunder, medan de som innehöll fyra 
sekunders inspelat material resulterade i en slutprodukt på 40 sekunder. 

 

Figur 1 - Inspelning i Skövde, den röda markeringen visar inspelningsapparaturens 
placering (Eniro flygfoto, 2012) 



 

 11 

Dessa uppsättningar jämfördes sedan med varandra för att se vilken av dessa som ansågs 
som en passande representant för de 90 minuterna som spelats in. Uttrycket passande 
representant är en relativ faktor när det kommer till tolkning av ljud, och behövde därför 
förtydligas. Beroende på den individuella tolkningsförmågan eller tidigare erfarenheter av 
ljudkällan/källorna kan olika människor ta olika lång tid på sig att bearbeta ljudet. Eftersom 
tolkningen är individuell är det svårt att göra en framställningsmetod som skulle kunna 
spegla just den individualiteten, utan att göra en generalisering. I en tidigare undersökning 
av Gaver (1993), valde han att spela upp olika ljud och sedan fråga testpersonerna vad det var 
de trodde att de hörde. På så vis lät man den individuella tolkningen stå i fokus, samtidigt 
som den subjektiva förmågan att uppfatta ljudet inte påverkas av utomstående faktorer. Med 
utomstående faktorer menas påverkan av andra människor eller ytterligare beskrivningar om 
ljudmaterialet innan det att det spelats upp. 

Utifrån sammanställningen bestående av stickprover på tre sekunder, utfördes en kort 
undersökning bestående av fem personer (fyra män och en kvinna) för att se hur de tolkade 
ljudinnehållet. Undersökningen utfördes över internet där fem personer fick ta del av 
sammanställningen bestående av stickprover på tre sekunder, och sedan besvara 
intervjufrågorna över kommunikationsprogrammet Skype. När de lyssnat klart på ljudfilen 
ställdes tre frågor till dem. Alla testpersoner var ensamma då undersökningarna gjorde, så 
inga utomstående faktorer kunde påverka deras svar. 

Frågorna: 

Fråga 1. Vart tror du inspelningarna ägde rum? 

Fråga 2. Vilka ljud minns du från inspelningen? 

Fråga 3. Anser du att informationen varje klipp bestod av var tillräcklig för att du skulle 
kunna identifiera ljudkällan/källorna? 

Frågorna speglade mycket av den metod som Gaver, (1993) påvisade tidigare i texten och 
användes som influens till valet av frågor. 

Syftet med den första frågan var framförallt för att se om testpersonerna kunde identifiera 
den plats där inspelningarna ägde rum, med hjälp av enbart sammanställningen som grund. 
Inte själva staden, utan mer platsen i staden där inspelningarna utfördes. Fråga nummer två 
speglade vilka ljud som testpersonerna kom ihåg efter det att de lyssnat igenom 
ljudmaterialet. Om skillnaden mellan de ljudkällor som de mindes varierade tydligt per 
individ, skulle förmodligen stickprovernas tidslängd vara för kort. Den sista frågan användes 
som ett ifrågasättande om tre sekunders klipp var tillräckligt för att de skulle kunna 
identifiera en ljudkälla/källorna eller om de ansåg att de behövde längre tid mellan varje 
stickprovs byte.  

Varför uteslutandet av undersökningar med en, två eller fyra sekunders stickprover inte 
genomfördes skulle kunna tolkas som en subjektiv skildring av undersökningen. Detta var 
dock inte fallet. Syftet med undersökningen var framförallt att undersöka om personer kunde 
identifiera en plats, minnas olika ljud/ljudkällor utifrån de tre sekunderna som varje 
stickprov bestod utav. Om testpersonerna skulle anse att tiden inte var tillräcklig, skulle 
ändringar göras i stickprovernas längd. Då undersökningarna genomfördes, var det inga av 
de som deltog i undersökningen visste vart inspelningarna ägde rum.  
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Den enda information de fick var att inspelningarna var gjorda på samma plats. Därefter 
genomfördes de onlinebaserade intervjuerna till undersökningen. Utifrån de svar som kunde 
utvinnas av undersökningen var alla eniga om att det var en trafikerad led bestående av 
människor och fordon återspeglades i sammanställningen. Ett resultat som stämde väl 
överrens med den plats där ljudupptagningarna ägde rum. Många av personer mindes 
liknande sorters ljud-/ljudkällor, vilket var människor och fordon. Däremot var vissa mer 
precisa än andra när det kom till analyseringen av ljudkällorna. Till exempel så kunde alla 
testpersonerna minnas ett skrik från en bebis, medan enbart en person reflekterade över ett 
pysande ljud som han antog komma från hydraliken på en lastbil eller buss.  

I den tredje och sista frågan var alla eniga om att stickproven var av tillräcklig 
information/längd för att man skulle kunna identifiera ljudkällan. Dock fanns det en viss 
tvetydighet i svaren eftersom några av ljuden blev distinkt avklippta mellan övergångarna 
från vissa stickprover, något som kritiserades av en lyssnare. Detta kommer inte att ske i den 
slutliga rapporten eftersom ljudredigeringsmetoden crossfading kommer att ske mellan varje 
klipp i den slutgiltiga produkten. Crossfading kommer att förklaras senare i samma kapitel. 

För att summera förundersökning kan man diskutera om resultatet verkligen är objektivt då 
enbart en sammanställning spelades upp för testpersonerna. Som det tidigare förklarades var 
målet med undersökningen att se om tre sekunder per stickprov var tillräckligt för att kunna 
användas i den undersökning som kommer att utföras i rapporten. Ett resultat som kunde 
stärkas av alla personer som deltog i testet. En annan viktig poängtering var att fenomenet 
tre sekunder inte behöver vara den avgörande faktorn i denna undersökning. Tre sekunder 
kan lika väl innehålla ingen akustisk information, lika väl som den kan innehålla väldigt 
mycket. Allt detta är beroende på vad för olika slags ljud som faktiskt existerar i städer, och 
när de existerar. Att tre sekunder räcker för en person att identifiera en ljudkälla, kunde dock 
bekräftas i denna förundersökning. Om däremot alla klipp kommer att innehålla några 
ljudkällor är en annan fråga.  

När det kommer till uppfattandet av ljudkällor är avståndet mellan källan där ljudet uppstår i 
relation till den plats där mottagaren befinner sig (i detta fall Olympus Ls-11) en viktig faktor. 
Beroende på avståndet mellan ljudkällan och dess mottagare har ljudtryckets styrka och 
frekvensinnehåll en stor påverkan på hur vi uppfattar ljudkällan. Låt oss säga att en vän 
viskar sitt namn i ditt öra från ett väldigt nära avstånd, till exempel 20 centimeter. Denne vän 
viskar sedan sitt namn 100 meter ifrån ditt öra, fortfarande från samma riktning och med 
exakt samma ljudtryck. Med stor sannolikhet kommer du att uppfatta namnet från 20 
centimeters håll, men kommer att ha stora problem att ens tyda enstaka ord från 100 meters 
håll. Detta på grund av att ljud förändrar karaktär ju längre ifrån ljudkällan man befinner sig 
(Zahorik, 2002). Står din vän istället och hamrar på en bräda från exakt samma avstånd som 
viskningarna gjordes, kommer uppfattningen att vara en helt annan. Detta beroende på att 
ljudtrycksnivån och frekvensinnehållet är annorlunda, vilket skulle kunna leda till att du 
antagligen kommer att höra ljudet ifrån 100 meters avstånd, fast inte så som du hörde det 
från 20 centimeters avstånd. Detta för att ljudvågorna förändras under tiden de färdas i luft, 
vilket i sin tur påverkar dess innehåll. Ljudtrycket och avståndet är bara några av många 
parametrar som skulle kunna påverka den subjektiva uppfattningen av en ljudkälla. Ljudets 
frekvensinnehåll, dess omgivning och positionen där ljudkällan uppstår i relation hur du själv 
(i detta fall Olympus ls-11) är placerad är bara några av många andra faktorer som spelar in. 
Därför är det inte bara stickprovernas längd som kommer framställas som den viktigaste 
faktorn i uppfattningen av ljudkällorna, utan enbart en av många. 
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I slutändan handlar det om att ljud tolkas olika av olika människor. På samma sätt tar det 
även olika lång tid för olika individer att identifiera olika ljud/ljudkällor beroende på 
tolkningsförmåga, tidigare erfarenheter, avstånd och ljudtryck. En person som är bosatt i 
Göteborg kanske kan identifiera ljudet av en spårvagn betydligt snabbare, än en person från 
Hudiksvall. I vissa fall kanske inte ens personen i Hudiksvall identifiera ljudet av en 
spårvagn, medan personen i Göteborg ser det som en självklarhet. Hur tydligt detta kommer 
att återspeglas i rapporten förklaras tydligare i kapitlet analysering. 

3.1.2 Mätning av ljud 
 

Det finns olika sätt att spela in ljud på, beroende på vilka material man använder. Denna 
undersökning har använt sig av en Olympus Ls-11, och dess inbyggda mikrofoner. Formatet 
på ljudfilerna är förinställda på 16 bitars djup, 44 100 hertz, i filformatet wave. För en ovan 
person kan dessa inställningar jämföras med den kvalitet som vanligtvis är förkommande på 
de cd-skivor som finns i dagens butiker, med undantaget av att de använder sig ett annat 
filformat. I cd-skivorna används filformatet MP3 (Music Program 3) som är uppbyggt på en 
algoritm som filtrerar bort de ljud som inte det mänskliga örat kan uppfatta (Rusanski, 
2006), medan wave inte följer en sådan algoritm, utan tar upp alla ljudkällor som 
mikrofonens frekvensomfång tillåter utan filtrering. Något som kommer att vara viktigt i 
denna undersökning. 

Örats upptagningsförmåga ligger på mellan 20 hz till 20 khz vid födseln, men försämras ju 
äldre man blir. Ju äldre man blir desto lägre blir frekvensomfånget av vad ditt öra kan 
uppfatta (Gordon-Salant, 2005). Om man utgår från dessa uppgifter kommer filformatet 
MP3 att filtrera bort frekvensinnehåll som algoritmen anses som onödiga, eftersom örat inte 
kan uppfatta dessa. Då undersökningen även kommer att genomföras ur ett 
frekvensperspektiv, krävs ett filformat som inte filtrerar bort onödiga frekvenser att 
användas. Skulle filformatet MP3 användas i inspelningarna, skulle viktigt frekvensinnehåll 
filtreras bort, vilket skulle kunna återge en felaktig bild av det frekvensinnehåll som vardera 
stad egentligen representerar. 

Olympus Ls-11 har två inbyggda mikrofoner som kommer att användas vid 
undersökningarna. De dubbla inbyggda kardioidmikrofonerna är riktade 45 grader ifrån 
varandra, vilket bidrar till slutlig vinkling på 90 grader mellan de båda mikrofonerna.  Detta 
gör att mikrofonerna kan ta upp ljud från olika riktningar. Mikrofonerna håller även hög 
kvalitet, och har inbyggda vindskydd vid mikrofonmembranens mynning som kan vara 
användbara vid blåsiga tillfällen. Den huvudsakliga anledningen till varför just Olympus Ls-
11 valdes till uppgiften, var till stor del för dess överlägsna batteritid. Till skillnad från 
konkurrenter som Zoom H2 eller Tascam Dr-100 håller dem under liknande förutsättningar 
enbart i ungefär fem till sex timmar, beroende på vilka batterier som används och vilken 
temperatur apparaturen utsätts för. Olympus Ls-11 håller i sin tur enligt företagets 
specifikationer i över tolv timmar med inspelningsinställningarna 16 bits djup, 44 100 hertz 
och filformatet wave. I och med längre batteritid så slipper inspelningarna påverkas av 
onödigt många stopp och byten av batterier, som skulle kunna påverka helhetsintrycket av 
undersökningsmaterialet. 

Andra faktorer som även behöver finnas i åtanke när man gör mätningarna av ljud är de 
geofoniska elementen. Eftersom apparaturen ska befinna sig utomhus 24 timmar i streck, gör 
detta att förutsättningarna behöver vara optimala för att inga geofoniska faktorer ska kunna 
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påverka inspelningarna. Vind kan påverka inspelningarnas helhet, medan regn kan förstöra 
hela apparaturen om den utsätt länge för väta. För sträng kyla kan även den förstöra motorn, 
samt att snö har en liknande effekt som regn på apparaturen. Därför var det viktigt att göra 
metrologiska analyser innan det att inspelningarna genomfördes. 

Då originalmaterialet sammanställdes var det viktigt att försöka undvika ljudövergångar 
mellan klippen som skulle kunna upplevas som för skarpa eller avklippta. Därför 
applicerades ljudredigeringsmetoden crossfading mellan varje klipp/stickprov i 
sammanställningarna. Crossfading är en ljudredigeringsmetod som kort förklarat bygger på 
att när en ljudkälla tonas ut, tonas en annan in samtidigt. Detta gör att övergångarna mellan 
de olika stickproverna upplevs som mjukare. För att förtydliga begreppet kan man se i (figur 
2), hur en manuell crossfading kan se ut i ljudmjukvaran Logic. 

 

 

Figur 2 - visar en bild där Highpitch#03.3 tonas ut, samtidigt som HighPitch#03.5 vid 
samma tillfälle tonas in. 

3.1.3 Mätning av plats 
 

Benämningen storstad används i Sverige för kommuner som har mer än 200 000 invånare, 
medan begreppet för en stad i Hudiksvalls storlek går under benämningen kommun i 
glesbefolkad region med strax över 30 000 invånare i kommunen. Enligt skalan utritad av 
SKL så finns sedan 2011 tio huvudvariabler för hur man ska benämna kommuner/städer i 
Sverige. På grund av eventuella förvirringar för läsare kring hur olika benämningar ska 
behandlas beroende på subvariabler utifrån huvudvariablerna, kommer Göteborg att gå 
under benämningen storstad (enligt SKF utritning), medan Hudiksvall kommer att gå under 
begreppet mindre stad. Benämningarna i sig kan vara bra att ha förklarade på förhand så 
man inte blir förvirrad över begreppet mindre stad.  

Eftersom studien bygger på två undersökningar, i två städer, där storleksskillnaden ska vara 
tydlig är det även viktigt att städerna ändå liknar varandra. Dels behöver man fokusera på de 
geografiska skillnaderna mellan städerna samt de strukturella skillnaderna som respektive 
stad har. Göteborg ligger (57°43'N Latitud och 11°59'E longitud) medan Hudiksvall ligger 
(61°43'N Latitud och 17°10'E Longitud). Göteborg ligger på den södra västkusten i Sverige 
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medan Hudiksvall ligger på den mellersta östkusten. Båda gränsar till olika hav, Göteborg till 
Kattegatt och Hudiksvall till Östersjön. 

På grund av dessa geografiska skillnader skulle städerna kunna ha olika biofoniska ljud 
eftersom de trots allt gränsar till olika hav. De 682 kilometrarna som skiljer städerna åt 
skulle även kunna ha ett inflytande på hur ljudbilderna i de båda städerna skiljer sig åt 
eftersom våren generellt uppstår tidigare i Göteborg än Hudiksvall. Ett tydlig biofoniskt ljud 
som skulle kunna skilja dem åt är bland annat flyttfåglar. Tranorna som häckar vid 
Hornborgasjön är ett fenomen som enbart uppstår i Västra Götaland och som skulle kunna 
påverka de inspelningar som görs i Göteborg om de skulle passera precis då inspelningarna 
genomförs. Detta skulle kunna vilseleda en lyssnare eftersom detta ljud inte vanligtvis 
förekommer i till exempel Göteborg. Därför är det viktigt att studera de unika biofoniska 
faktorer som skulle kunna inträffa under inspelningarna och när dessa fenomen vanligtvis är 
förkommande. 

För att kunna göra en så rättvis studie som möjligt har man undersökt vilka platser i städerna 
där det förkommer mest aktivitet, både morgon, dag, kväll och natt. Valet av inspelningsplats 
utfördes efter att ha studerat specifika miljöljud som ska existera inom den platsen där 
undersökningen ska utföras. Det ska finnas kollektivtrafik, trafikerade leder för motordrivna 
fordon, restauranger, affärer, men framförallt en plats där folk passerar frekvent, natt som 
dag. I (figur 2) visas inspelningsplatsen i Göteborg och i (figur 3) visas inspelningsplatsen i 
Hudiksvall. 

 

 

Figur 3  - Inspelning i Göteborg, röda markering visar inspelningsplats (Eniro flygfoto, 
2012) 
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Figur 4  - Inspelning i Hudiksvall, röda markering visar inspelningsplats (Eniro 
flygfoto, 2012) 

 

Då städernas infrastruktur skiljer sig ganska tydligt ifrån varandra, kommer det att finnas 
vissa skillnader mellan de båda städernas ljudlandskap. Göteborgs kollektivtrafik har ett 
bredare utbud än det i Hudiksvall och består bland annat av andra fordon än bara buss och 
tåg. Spårvagnar är ett färdmedel som är karaktäriserande för just Göteborg och känns 
troligtvis igen utav många som har varit i staden. Dessutom finns det en skillnad på storleken 
på de trafikerade lederna som finns i de båda städerna. I centrala Göteborg finns det två till 
tre filer för motordrivna fordon i respektive färdriktning på den trafikerade fordonsleden 
medan Hudiksvall enbart har enkla. Detta var skillnader som var oundvikliga eftersom 
studien utgick från de mest trafikerade platserna i respektive stad. Liknande skillnader 
kommer alltid att finnas olika städerna emellan, eftersom varje stad mer eller mindre är unik 
på sitt sätt. Om mätningarna skulle göras på likadana platser i båda städerna (leder för trafik 
som enbart består av enkla filer), skulle antagligen inspelningsplatsen i Göteborg inte alls 
vara lika central som den i Hudiksvall. Antagligen skulle heller inte kollektivtrafiken speglas 
på ett rättvist sätt. Om båda städerna ska jämföras rättvist, ska båda inspelningar ske på de 
platser där mest aktiviteter (både människor och fordon) sker i städerna, vilket enligt denna 
mätning är de som finns utvalda till denna undersökning. 

Huvudanledningen till varför dessa inspelningsplatser valdes till undersökningen, var för att 
de kunde jämföras med varandra under liknande förutsättningar. Genom att utgå ifrån två 
centrala platser från respektive stad med dylika utgångspunkter, skulle man mer precist 
kunna identifiera skillnader i akustisk och ljudinnehåll. Skulle man helt tillgodose från 
inspelningsplatsernas utseende och position, skulle undersökningen kunna resultera i 
oanvändbar akustisk information. Till exempel skulle man kunna välja en inspelningsplats 
nära Liseberg i Göteborg (Sveriges största nöjesfält beläget i Göteborg) för att påvisa tydliga 
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akustiska skillnader städerna emellan. En sådan undersökning skulle dock vara ganska 
intetsägande eftersom Hudiksvall inte har någon liknande plats eller attraktion i sin stad. På 
så vis skulle de akustiska skillnaderna redan vara självklara innan det att undersökningarna 
ens genomförts. En sådan undersökning skulle kunna liknas med att jämföra respektive stads 
akustiska fågelaktivitet genom att använda sig av en inspelningsplats nära ett naturreservat 
tillägnat fåglar i Hudiksvall, och sedan genomföra en liknande inspelning vid en hållplats på 
Kungsportsavenyn i Göteborg. En sådan undersökning skulle inte vara rättvis eftersom den 
ena inspelningsplatsen har tydligare akustiska förutsättningar för studiens syfte än den 
andra. 

En annan sak som skiljer städerna åt är de tydliga dialektala skillnader mellan Göteborg och 
Hudiksvall. I Göteborg pratar man vad man i folkmun kallar för göteborgska, vilket är en 
blandning av en bohuslänsk och en västgötsk dialekt, medan invånare i Hudiksvall pratar 
hälsingemål (om man utgår från de personer som är född och uppväxta i städerna). För en 
person med svenska som modersmål är dessa dialektala skillnader väldigt påtagliga om de 
hörs separata. Hurvida dessa kommer att ha en framträdande roll i undersökningen är oklart, 
eftersom det än så länge inte är framställt hur tydligt dessa dialektala skillnader kommer att 
stå ut från resten av ljuden som finns i städerna. 

3.1.4 Mätning av tid 
 

Tiden i sig är en väldigt viktig aspekt i denna undersökning. Dels är den tiden på året då 
inspelningarna kommer att göras viktigt, samt hur årstiderna påverkar städernas 
inspelningsförutsättningar. Statistiskt sett har Göteborg som tidigare nämnt en tidigare vår 
en Hudiksvall och Hudiksvall i sin tur en tidigare vinter än Göteborg. Detta beror till stor del 
på att Hudiksvall ligger på nordligare breddgrader än Göteborg. Problematiken med detta 
skulle till exempel kunna vara snömängden i varje stad skiljer sig avsevärt eller till och med 
att en stad har mycket snö medan den andra inte har nå snö alls. Om Göteborg är helt 
snöfritt, medan Hudiksvall har en hel del kvar skulle detta kunna leda till att 
frekvensinnehållet blir annorlunda städerna emellan. Snö har en absorberande effekt på 
ljudvågor och dämpar ljudnivåerna i sin omgivning (Albert, 2011), vilket i sin tur skulle 
kunna leda till orättvisa resultat. Därför är det viktigt att båda städerna har samma 
geofoniska förutsättningar när inspelningarna ska äga rum.   

En annan viktig tidslig aspekt var mellan vilka dagar inspelningarna kunde genomföras. Det 
skulle vara ologiskt att göra en 24 timmar lång inspelning i Hudiksvall under en måndag och 
en tisdag, medan en liknande inspelning görs i Göteborg under en fredag och en lördag. Av 
logiska skäl skulle ljudbilderna skilja sig åt eftersom en vardag skiljer sig tydligt från en 
helgdag när det kommer till akustisk aktivitet. Dels har uteställen och restauranger öppet 
längre på helgdagarna samt att aktivitet i staden är generellt större under helgdagarna än på 
vardagarna. Därför är det viktigt att undersökningen sker mellan samma veckodagar. 

3.1.5 Mätning av människor 
 

Intervjuerna som utförts i denna rapport har anpassats efter liknande analysmetoder som de 
som genomfördes vid förundersökningen i Skövde. Informanterna som deltog i 
undersökningen var endera från Hudiksvall eller Göteborg, eller personer som varit bosatt 
där tidigare i livet. Då intervjuerna genomfördes kom huvudfokus att hamna på de 
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individuella tolkningarna som varje individ upplevde efter det att dem tagit del av 
sammanställningarna. Då längden på de båda ljudfilerna var ungefär 12 minuter långa, var 
det problematiskt att hitta intresserade testpersoner som skulle vilja vara delaktiga i en 
undersökning liknande denna. Eftersom intervjuerna genomfördes efter det att varje 
informant tagit del av sammanställningarna, hamnade den genomsnittliga intervjulängden 
på ungefär 20 minuter per informant. På grund av att det selektiva urvalet av informanter, 
begränsades antalet informanter till ungefär tre till fem personer per stad. Av smidighetsskäl 
blev det även lättare att analysera varje unik informant noggrannare då antalet deltagare var 
relativt få. Ju färre personer som deltar i undersökningen, desto djupare kunde man gå i 
analysen. Det optimala hade givetvis varit om ett flertal informanter kunnat delta i studien, 
men eftersom undersökningen följde en strikt deadline fanns inte tid för ett sådant 
omfattande genomförande.  

I undersökningar som är knutna till hur människor uppfattar, värderar och handlar anses 
kvalitativa studier vara centrala och mest anpassade (Östbye et al., 2003). Intervjuerna i 
undersökningen bestod av strukturerade frågor som färdigställts innan intervjutillfället. 
Frågorna var formade som mer eller mindre öppna, och inte vara allt för många i antal. 
Anledningen till varför just strukturerade frågor används var just för att det blir smidigare att 
sammanställa när ett resultat ska utfärdas. Eftersom undersökning går ut på att undersöka 
de akustiska skillnaderna mellan två städer i Sverige, krävs lämpliga frågor till studien. 
Frågorna får inte vara ledande på något vis eftersom den viktigaste aspekten i studien är 
tolkningen av ljudinnehållet. Frågorna skulle kunna vara utformade på likande sätt ”Vart 
antar du inspelningarna ägde rum?” eller ”Vilka ljud minns du ifrån inspelningarna?”. Dessa 
frågor ger informanten helt fria händer att förklara vad den uppfattade av inspelningarna och 
hur den tolkade informationsinnehållet. Skulle frågan istället vara ställd så att informantens 
tolkningar skulle kunna påverkas av frågorna, skulle frågorna vara felformulerade. 

Åldern på informanter skulle kunna spela en viktig del i undersökningen, eftersom ju äldre 
en person blir, desto sämre blir hörseln (Gordon-Salant, 2005). Om man utgår ifrån att en 
nyfödd människa kan uppfatta ljud mellan 20 till 20 000 hz, kan ålderns effekt ha en stor 
påverkan på vilka frekvenser örat kan uppfatta. Eftersom hörseln blir sämre ju äldre man 
blir, skulle detta kunna resultera i en differensskillnad i frekvensuppfattning mellan en 20 
årig människa och en 80 årig människa. Därför behöver åldern vara medräknad som viktig 
faktor i denna undersökning. 

Då man väljer ut en specifik grupp av informanter till en undersökning kan detta upplevas 
som en selektiv urvalsmetod, byggd på subjektiva åsikter. Detta är dock inte fallet eftersom 
kriterierna i denna undersökning krävde dessa urvalsmetoder. Det var heller ingen av 
informanterna som hade vetskap om vad undersökningen handlade om, så alla informanter 
hade samma grundförutsättningar. För att kunna utvinna så mycket information från varje 
informant som möjligt, krävdes dessa urvalsmetoder. 
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4 Genomförande 
Att utföra en undersökning som är styrd av så många olika opåverkbara faktorer som denna, 
krävs en hel del förarbete och planering. Först och främst valdes en plats ut där 
inspelningarna skulle utföras och efter det att platsen bestämts behövs ett tillstånd utfärdas 
av företaget eller ägaren av fastigheten där apparaturen skulle fästas. Innan inspelningarna 
kunde utföras, behövde lagstiftningens utformning angående ljudupptagningar på offentliga 
platser att ses över. Eftersom lagstiftningen angående ljudupptagningar på offentliga platser 
är väldigt vag, kontaktades den statliga myndigheten länsstyrelsen innan undersökningarna 
kunde utföras. Efter det att länsstyrelsen godkänt inspelningsutförandet kontaktades andra 
statliga myndigheter liknande polisen, larmcentralen eller andra övervakande myndigheter 
om att akustiska undersökningar skulle utföras på en förutbestämd position. Anledningen till 
detta var för att förhindra så att inga oförutsedda utryckningar skulle kunna ske i samband 
med placeringen av inspelningsapparaturen. 

Ljudupptagningar liknande de som genomförts i denna undersökning är komplicerade att 
avgöra om dessa är fullständigt lagliga eller inte, eftersom den svenska lagstiftningen om 
ljudupptagningar på offentliga platser inte är så utvecklad. Det finns lagar angående 
kameraövervakning eller rörliga bilder på offentliga platser, men inga speciefika lagar som 
tillämpar enbart ljudupptagningar. Den närmaste lagen som skulle kunna problematisera 
denna undersökning är personuppgiftslagen, en lag som bygger på att skydda människor mot 
att deras personliga integritet kränks genom användandet av personuppgifter (SFS, 
1998:204). Eftersom ljudupptagningarna i denna undersökning inte kunde identifiera 
specifika röster eller samtal, kommer inte heller personuppgiftslagen att beröras. Visst skulle 
det kunna finnas undantag då en person skulle skrika mitt under mikrofonen, men eftersom 
ljudmaterialet i slutändan enbart kommer att använda sig av stickprover var 10:e minut 
kommer heller inga riktiga samtal att kunnas tas upp. Dessutom kommer denna 
undersökning ske i skolsyfte, samt att originalmaterialet enbart kommer att finnas 
tillgängligt privat. Något som förändrar lagstiftningens utformning och användningsområde.  

Originalinspelningarna publicerades inte heller offentligt, utan används enbart i studiesyfte. 
De enda som fick ta del av sammanställningarna var informanter, samt handledaren och 
examinatorn på Skövde Högskola. För att slutligen kunna bekräfta att studien inte bröt mot 
några lagar kontaktades datainspektionen (en myndighet som behandlar lagstiftningen 
angående säkrandet av den enskilda individens rätt till integritet i samhället) som gav sitt 
godkännande och bekräftade att dessa akustiska undersökningar var lagliga att utföra. 

Till redigeringen av ljudmaterialet valdes mjukvaruprogrammet Logic Pro. Varför just Logic 
Pro valdes istället för andra ljudredigeringsprogram var för att programmet är väldigt väl 
anpassat för redigeringsuppgifter liknande denna. Dels är programmet väldigt smidigt och 
snabbt, samt att ljudmaterialet redigerades på Mac-datorer (Logic finns enbart tillgängligt för 
Mac-användare). Däremot användes mjukvaruprogrammen Cubase (ljudredigeringsprogram 
för PC) och Audacity (Ljudredigeringsprogram för Mac/PC) vid studerandet av 
inspelningarnas frekvensinnehåll. Cubase och Audacity har till skillnad från Logic Pro mer 
utförliga funktioner när det kommer till att projicera frekvensgrafer eller spektrogram. Ett 
spektrogram kan kort förklaras som ett akustiskt diagram som mäter ljudvågornas 
frekvenser, intensitet och tid via färgkodningar (Johanson, 1997/2003, sid. 43-44). Dessa 
grafer och diagram var väldigt behändiga när ljudinnehållet av sammanställningarna skulle 
frekvensanalyseras.  
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4.1 Förstudie 
Som tidigare nämnt har en tidigare förundersökningar genomförts i staden Skövde, vars 
uppgift var att bekräfta så att framställningsmetoden ansågs som passande för denna 
undersökning. Förutom förundersökningen i Skövde, fanns det en hel del andra viktiga 
aspekter som behövde studeras innan det att de slutliga ljudinspelningarna kunde utföras. 
Några av dessa aspekter var bland annat huruvida apparaturen kunde klara av att spela in 
under krävande väderförhållanden och hur batteritiden påverkades i samband med kyla och 
batterikvalitet. 

Utifrån dessa frågetecken utfördes en förundersökning angående skillnaderna mellan hur 
olika batterier påverkade livslängden på apparaturen under stränga väderförhållanden. 
Stränga väderförhållanden förklaras i denna undersökning då temperaturen sträcker sig 
under noll grader Celsuis och att kraftig till måttlig vind är påtaglig. Varje inspelning bestod 
av tolv timmars inspelat material, som analyserades och jämfördes mot varandra. Den första 
tolvtimmarsinspelning som genomfördes, utfördes på en balkong i centrala Skövde, medan 
den andra undersökningen utfördes i Göteborg under liknande förutsättningar som den 
första, dock med en aningen högre genomsnittstemperatur. Undersökningarna skulle utfärda 
om skillnaden mellan de billigaste batterier köpta på en lokal matvarukedja skiljde sig i 
energiförbrukning mot ett par litiumbatterier i den dyraste klassen köpta på en 
elektronikkedja. I de båda undersökningarna användes inställningarna 44 100 hz, 16 bits 
djup och med stereoupptagning på apparaturen. I den första undersökningen användes de 
billigaste batterierna från den lokala matvarukedjan som undersökningsmaterial. 
Inspelningarna utfördes mellan 23:00 till 11:00 och snittemperaturen utomhus låg på mellan 
-1 till -5 grader Celsius. Apparaturens slutliga livslängd stannade på elva timmar och 15 
minuter innan det att batterierna var helt slut. Apparaturen var bortsett från energiförlusten 
fullt fungerande. 

Den andra undersökningen gjordes under liknande förutsättningar, med skillnaden att 
temperaturen utomhus var något varmare och att inspelningarna utfördes mellan 21:00 till 
09:00 i Göteborg. Då inspelningarna med litiumbatterierna utfördes, låg snittemperaturen 
på mellan +2 till 0 grader Celsius. Då undersökningen avslutats var det svårt att fastställa 
apparaturens slutgiltiga energiförbrukning eftersom batterimätaren var oförändrad från det 
att undersökningen påbörjats till det att den avslutats. Så trots att apparaturen hade varit 
utomhus i tolv timmar, hade livslängden på apparaturen knappt förändrats. För att klargöra 
att inget fel hade uppstått i apparaturen eller på skärmen, testades batteriet i en 
energimätare som visade på att minimal energimängd hade dragits från batterierna. 
Apparaturen var även här fullt fungerande efter det att undersökningarna genomförts. 

Förundersökning visar därför tydligt att batterikvaliteten är väldigt viktig aspekt i studier 
liknande dessa. Det fanns visserligen temperaturskillnader mellan de båda inspelningarna, 
men resultaten som förundersökningen redovisar är tillräckligt tydliga för att man ska kunna 
dra slutsatsen att batterikvaliteten har en tydlig påverkan på apparaturens livslängd under 
stränga väderförhållanden. Enligt Olympus hemsida skall apparaturen klara ungefär 23 
timmar långa ljudinspelningar med vanliga batterier, (med inställningarna 44 100 hz, 16 bit, 
stereo) under bra förhållanden. Denna undersökning visar att om apparaturen utsätts för 
stränga väderförhållanden eller kontinuerlig kyla, sänks livslängden på apparaturen drastiskt 
beroende på batterival. 
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4.2 Inspelningarna 
Som nämnt tidigare i rapporten så skulle tre uppsättningar av 24 timmars inspelat material 
ifrån respektive stad vara optimalt för att undvika slumfaktorer i inspelningarna. Att 
genomföra tre stycken unika inspelningar i både Hudiksvall och Göteborg under fem veckors 
tid skulle visa sig vara en väldigt komplicerad uppgift. Den skiftande väderleken under våren 
i Sverige försvårade möjligheterna att utföra tillräckligt många inspelningar, och många 
tillfällen fick ställas in på grund utav geofoniska problem. Arbetet försvårades ytterligare då 
enbart vissa veckodagar gick att användas som inspelningsdagar, då vardagar och helgdagar 
skiljde så tydligt från varandra. I slutändan blev det endast två fullständiga 24 timmars 
inspelningar som gick att använda till undersökningen, en från respektive stad.  

En av de underliggande faktorerna till varför inspelningarna enbart blev två istället för sex 
var huvudsakligen vind och regn. Eftersom båda städerna ligger nära havet är de väldigt 
utsatta för vind. På grund av inspelningsapparaturens vindkänslighet kunde inspelningarna 
enbart göras om vindstyrkan låg mellan 0-5 meter per sekund. Det fick heller inte falla någon 
typ av nederbörd under tiden då inspelningarna genomfördes, eftersom detta skulle kunnat 
förstöra apparaturen. Dessa faktorer visade sig ha en större påverkan än väntat på 
inspelningarna eftersom vädret inte kan påverkas med mänsklig hjälp utan att förändra 
inspelningsresultatet. Samtidigt kunde man heller inte lägga ner allt för lång tid på att till 
exempel hitta tre passande inspelningsdagar i Göteborg eftersom samma typer av 
inspelningar även skulle utföras i Hudiksvall under lika krävande förutsättningar. Eftersom 
undersökningen följde en strikt deadline, var man tvungen att anpassa sig till tidsgränsen och 
enbart använda sig av de inspelningar som blev fullständiga under inspelningstiden. Vilket i 
slutändan blev en inspelning ifrån Göteborg och en ifrån Hudiksvall. 

Ser man till SMHI (Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut) statistiska 
undersökningar angående medelvinden i Göteborg mellan 1994-2004 så visar denna att mars 
månad (den månad då undersökningarna utfördes) är den näst blåsigaste månaden om året 
med en konstant medelvind på 3,8 meter per sekund (Alexandersson, 2006). Denna siffra 
kan tyckas vara ganska låg, eftersom gränsen för att mikrofonen skulle kunna påverkas 
märkvärt av vinden låg mellan fyra till fem meter per sekund. Det bör dock nämnas att 3,8 
meter per sekund inte är en konstant siffra över ett dygn. Vinden förändras ofta under dagen, 
och endast en ökning på en meter per sekund skulle kunna betyda att inspelningarna skulle 
påverkas drastiskt. Riktningen på vinden var även den väldigt viktigt eftersom om vinden 
skulle blåsa rätt in i mikrofonen så skulle minsta lilla blåst kunna påverka 
ljudupptagningarna. Speciellt i detta fall eftersom de dubbla inbyggda kardioidmikrofonerna 
i Olympus Ls-11 är vinklade 45 grader från apparaturen vilket gör dem extra utsatt för vind i 
olika riktningar. Kardioidmikrofoner är primärt riktanpassade mikrofoner och tar framförallt 
upp ljud från de källor där mikrofonerna är riktade, vilket även gör dem väldigt känsliga för 
vind som träffar membranet. 

Av de fullständiga inspelningarna som kom att användas i rapporten återfanns en del vind i 
de inspelningarna som utfördes i Göteborg. Detta bidrog till att valet av stickprovstillfällena 
var tvungen att förändras en del till sammanställningen. Ibland var det tänkta 
stickprovstillfället alldeles för vindskadat för att kunna användas i sammanställningen och 
fick därför bytas. Vid sådana tillfällen flyttades stickproverna till närmaste tre sekunders 
intervall som var fri från vind. Dessa förflyttningar var oftast inte så drastiska utan påverkade 
generellt stickprovstillfället med ungefär 15- 3o sekunder, beroende på vindens intensitet och 
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längd. Dessa förändringar skulle kunna ses som subjektiva bearbetningar av ljudmaterialet, 
men det finns vissa skillnader mellan hur vind och ljudvågor tas upp av en mikrofon.  

Vind skulle kunna vara något som är tillhörande en stads karaktär. Man kan dock inte 
använda vindskadade stickprover i sammanställningarna eftersom vind inte förhåller sig lik 
ljudvågor när det kommer till dess påverkan på en mikrofons membran. När vind träffar 
mikrofonen så behandlas inte en vindpust på samma sätt som en ljudvåg, eftersom vind inte 
är en ljudvåg utan luft i rörelse. För att förklara processen enkelt och kort så förflyttar 
ljudvågor mikrofonens membran genom tryckvariationer (beroende på mikrofontyp) som 
sedan omvandlas till elektriska impulser, något som i sin tur sedan omvandlas till digitala 
ljudåtergivningar (beroende på om mikrofonen är kopplad till en analog eller digital källa). 
Vind däremot påverkar mikrofonens ljudupptagningar genom att luft passerar mikrofonens 
membran, som i sin tur sätter membranet i rörelse vilket skapar elektriska impulser som inte 
är skapade av tryckavläsningar utan mer av fysisk kraft eller turbulens (Pearse & Kingan, 
2006). Dessa vindljud filtrerar bort vanliga ljudvågor eftersom mikrofonens membran har 
satts i rörelse av fysisk kraft och kan därför inte behandla tryckskillnaderna i passerande 
ljudvågor. Ett exempel skulle kunna vara om du placerar en mikrofon i närheten av en 
dörröppning. Om dörren stängs med väldigt kraft, kommer luft att sättas i rörelse och skapa 
en vindliknande effekt som kommer att färdas mot mikrofonen. Luften som satts i rörelse 
kommer i sin tur att sätta mikrofonens membran i rörelse. Detta kommer att leda till att 
vinden som skapats kommer att ersätta många av de ljudvågor som annars hade tagits upp av 
mikrofonen. 

Även om blåst eller vind kan tyckas vara banala problem, så är det komplicerat att undvika 
luftens rörelse utan att påverka inspelningsresultatet. Ett vanligt antagande skulle kunna 
vara att man helt enkelt konstruerade ett fysiskt vindskydd till inspelningsapparaturen som 
skyddar den från vind. Med ett fysiskt vindskydd menas ett skydd som är konstruerat av fasta 
material liknande trä, metall eller plast som är till för att isolera inspelningsapparaturen från 
vind.  

 

Figur 5 - En förenklad bild som förklarar skiftningarna i ljudvågornas utseende när det 
interagerar ett fysiskt material. Visar dock inte ljudets reflektion mot skyddets yta. 

Ett fysiskt vindskydd skulle kunna skydda upptagningarna mot vind till viss del, men inte till 
fullo. Ett sådant vindskydd skulle dock kunna ha en absorberande effekt på de ljudvågor som 
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inte passerar vindskyddets fasad eftersom de måste interagera med en fysisk yta innan de når 
mikrofonen. I sin tur skulle ett sådant vidskydd kunna bidra till att ljudupptagningarna får en 
annorlunda akustik, eftersom ljudvågorna skulle kunna reflekteras på vindskyddets yta eller 
absorberas, vilket skulle kunna förändra upptagningarna av ljudet (Hansen, 2001 sid 36-40). 
Ett fysiskt vindskydd skulle därför kunna påverka de ljud som annars skulle ha tagits upp 
utan skyddet, och blir därför opassande för en undersökning liknande denna. De 
upptagningar som gjorts i denna undersökning har enbart använt sig av de standardskydd 
som Olympus Ls-11 har inbyggt. Anledning till detta är för att minska påverkan av yttre 
faktorer i ljudupptagningarna. 

En annan ändring som utfördes i samband med genomförandet av inspelningarna var de 
tidigare tänkta inspelningspositionerna där apparaturen ursprungligen skulle vara placerad. 
Ursprungstanken var att inspelningsapparaturen skulle fästas i en av de vajrar som var 
placerade över inspelningsgatorna i de båda städerna (Kungsportsavenyn i Göteborg och 
Drottninggatan i Hudiksvall). Dessa vajrar hade tidigare använts för att bland annat fästa 
juldekorationerna i, och var ypperligt placerade för att monter inspelningsapparaturen på. 
Problematiken kring detta var inte att positionen i sig var fel, utan att ett godkännande från 
de båda städernas kommun var mer tidskrävande än väntat. Eftersom den första 
inspelningen skulle utföras i Göteborg, kontaktades därför Göteborgs Kommun om ett 
eventuellt godkännande av att placera inspelningsapparaturen på tidigare förklarad position.  

Större delen av sökandet efter ett godkännande bestod av att bli omkopplad till olika 
avdelningar på kommunen, där ingen ville ta ansvar för en sådan undersökning. Detta ledde i 
sin tur till att de förde frågan vidare till andra avdelningar på kommunen som inte heller 
hade som avsikt att bidra med ett godkännande. Efter två veckor tillståndssökande utan ett 
godkännande, kontaktades andra företag och fastigheter på Kungsportsavenyn. I samband 
med detta kontaktades Scandic Hotell Rubinen, som efter ett kort möte med hotelldirektören 
godkände inspelningarna. Inspelningarna utfördes på deras entrétak som var placerat 370 
centimeter meter ovanför huvudgatan. Problematiken kring detta var att inspelningshöjden 
på Scandic Rubinen var några meter lägre än den ursprungligen tänkta 
inspelningspositionen. Vajrarna i de båda städerna var placerade på mellan fem till sex meter 
över marknivån medan entrétaket bara var beläget på bara 370 centimeter över huvudgatan. 
Därför krävdes en ny inspelningsplats för inspelningarna som skulle utföras i Hudiksvall, 
eftersom höjddifferensen skulle kunna medföra nivåskillnader i frekvensupptagningarna.  

Beroende på hur högt inspelningsapparaturen är placerad från marken skulle kunna förändra 
känsligheten i ljudupptagningarna, om man förutsätter att de flesta ljudkällorna kommer 
från marknivå. Detta på grund av att ju längre ifrån mikrofonen är placerad en ljudkälla 
desto svagare blir upptagningen. En för högt placerad inspelningsapparatur skulle kunna 
medföra att allt för många ljud skulle filtreras bort, medan en allt för lågt placerade 
apparatur skulle kunna resultera i dess motsats. Därför var det viktigt att hitta en 
inspelningsplats i Hudiksvall som var belägen på liknande höjd som den i Göteborg för att 
minska höjddifferensen.  

Diagonalt placerad från den ursprungligen tänkta inspelningsplatsen i Hudiksvall ligger 
Kungsledens fastighet Gallerian Fyren. Liknande Scandic Hotell Rubinen har Gallerian Fyren 
ett entrétak på liknande höjd som entrétaket på Scandic Hotell. Skillnaden är dock att vid 
Gallerian Fyrens entrétak finns ingen entré utan enbart en utbyggnad som visar företaget 
logotyp. Efter att ha varit i kontakt med fastighetsförvaltaren på Kungsleden AB, godkände 
han att inspelningar på denna position fick genomföras. 
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Figur 6 - Blå cirkel visar den ursprungligen tänkta inspelningsplatsen, Röd cirkel visar 
den genomförda inspelningsplatsen. (Eniro flygfoto, 2012) 

4.2.1 Göteborg 
 

Tisdagen den 5 mars 09:00 placerades inspelningsapparaturen på Scandic Hotell Rubinens 
entrétak. Underlaget då inspelningen utfördes var torrt och luftfuktigheten var normal 
(medelvärdet av 24 timmars luftfuktighetsrapporteringar enligt SMHIs visade att den 
relativa luftfuktigheten var 64 %, vilket kan anses som normalt). Inspelningsapparaturen var 
placerad 370 cm ovanför marken, mätt direkt under inspelningsapparaturen. 
Inspelningsvolymen på apparaturen var inställt på fem, samt att inget low cut filter som 
filtrerar bort ”white noise” såsom ventilationsljud eller fläktar, var applicerat och att 
mikrofonkänsligheten var inställd på hög. 

Bortsett från att vinden var relativt påtaglig, var inspelningsförhållandena optimala. 
Eftersom hotelldirektören på Scandic Hotell Rubinen bidragit med en stege kunde 
inspelningsapparaturen placeras på rätt position väldigt snabbt. När apparaturen väl var 
placerad på rätt position kontaktades receptionspersonalen på hotellet för att informera dem 
om att en undersökning utfördes på hotellets entrétak. De skulle i sin tur föra informationen 
vidare till nästa skift så inga missförstånd skulle uppstå då batterierna behövdes bytas 
klockan 21:00. När inspelningarna var genomförda klockan 09:00, den 6 mars hade allt gått 
som planerat. Apparaturen var fullt fungerande med mer eller mindre fulladdade batterier 
samt att inga yttre problem hade uppstått. Det fanns dock andra parametrar som 
problematiserade utförandet av ljudinspelningarna i Göteborg.  

I samband med att inspelningarna i Göteborg skiftade position, förändrades även 
förutsättningarna för de akustiska aktiviteterna för den allmänna fordonstrafiken. På den 
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ursprungligen tänkta inspelningsplatsen fanns en trafikerad fordonsled bestående av fyra 
vägfiler, två åt respektive riktning. På den nya inspelningsplatsen fanns enbart en trafikerad 
fordonsled bestående av två vägfiler, en åt respektive riktning. Dessa skillnader skulle kunna 
påverka slutprodukten i undersökningen eftersom aktiviteten på den fyrfiliga vägen är 
mycket intensivare och mer långvarig än den på den tvåfiliga. 

 

Figur 7 - Blå cirkel visar ursprungligen tänkt inspelningsplats Röd cirkel visar den 
genomförda inspelningsplatsen. (Eniro flygfoto, 2012) 

 

I och med förflyttandet av apparaturen, förändrades även förutsättningarna för att likvärdigt 
kunna jämföra de trafikerade lederna i de båda städerna. Ursprungspositionen för 
ljudinspelningarna i centrala Göteborg visar en plats där trafiken är som mest intensiv under 
ett dygn, både för kollektivtrafiken och för trafikerade leder för allmänna motorfordon. Den 
plats i Göteborg där inspelningarna väl utfördes har ett mindre utbud av allmänna 
trafikleder, men har istället ett bredare urval av kollektivtrafiksleder. Detta skulle kunna 
förändra uppfattningen av de båda städerna eftersom den undersökning som utfördes i 
Hudiksvall utfördes vid en trafikled där förutsättningarna för kollektivtrafiken och de 
allmänna motorfordonen var densamma. Huruvida detta kommer att speglas i 
undersökningarna kommer att förklaras noggrannare i analyskapitlet. 

En annan akustisk ljudkälla som inte var tänkt i originalinspelningarna var en 
ventilationsfläkt som började arbeta någon gång mitt i natten på hotellets fasad. 
Ventilationsfläkten arbetade i intervaller, och bidrog till ett hummande ljud i inspelningarna 
då den arbetade. Eftersom den arbetade i intervaller var dess ljud inte så påtagligt och 
påverkade därför enbart ett fåtal av stickproverna vid sammanställningen.  

4.2.2 Hudiksvall 
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Torsdagen den 15 mars 09:00 placerades inspelningsapparaturen på Gallerian Fyrens 
entrétak i Hudiksvall. Underlaget då inspelningarna genomfördes var vått och luftfuktigheten 
var hög (medelvärdet av 24 timmars luftfuktighetsrapporteringar enligt SMHIs visade att den 
relativa luftfuktigheten var 95 %, vilket kan anses som hög). Inspelningsapparaturen var 
placerad 360 cm ovanför marken (mätt direkt under inspelningsapparaturen). 
Inspelningsvolymen på apparaturen var inställt på fem, samt att inget low cut filter var 
applicerat och att mikrofonkänsligheten var inställd på hög. 

Då inspelningarna genomfördes i Hudiksvall fanns det vissa skillnader mot då de utfördes i 
Göteborg. Dels utfördes inspelningarna i Hudiksvall på en torsdag, samt att underlaget var 
vått under inspelningsdagen. Anledningen till varför inspelningarna utfördes på en torsdag 
och inte en tisdag var på grund av att de tisdagar som fanns tillgängliga för inspelningar var 
alldeles för blåsiga eller regniga. På grund av att vårvädret i Hudiksvall skiftade kraftig under 
den period då inspelningarna skulle utföras var det svårt att hitta perfekta förhållanden som 
kunde jämföras med de i Göteborg. Då det inte regnade eller snöade, blåste det väldigt 
kraftigt. Den enda dagen där en 24 timmars lång inspelning kunde utföras utan yttre 
påverkan var torsdagen den 15 mars. Viktigt att poängtera är dock att även om 
inspelningarna utfördes på en torsdag finns det inga teoretiska skillnader mellan en tisdag 
och en torsdag i Hudiksvall när det kommer till vardagliga aktiviteter, annorlunda öppettider 
för krogar eller liknande. 

Eftersom det regnat natten innan inspelningarna skulle utföras var underlaget väldigt vått. 
På vissa ställen i vägarna hade vattenpölar bildats och den centrala stadsleden för fotgängare 
var täckt av ett tunt lager vatten. Detta är nödvändigtvis inget som kommer att påverka de 
utvärderingar som kommer att utföras på informanterna i undersökningen, eftersom en 
människa lätt kan urskilja en sådan faktor. Däremot kommer frekvensanalyseringen att bli 
aningen problematisk eftersom ljuden som spelades in i Göteborg gjordes under torra 
förutsättningar medan de som gjordes i Hudiksvall utfördes under våta. Anledningen till 
detta är för att många ljud får en annan karaktär då markförhållandena är annorlunda. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara ljudet av fotsteg på asfalt.  

Alla vet att det finns tydliga skillnader mellan ett fotsteg på torr mark och ett på våt mark. 
Förklaringen till detta är för att ljudet ändrar karaktär då underlagets yta byter skepnad och 
konsistens. För örat är det ingen större skillnad eftersom vi är vana vid skillnaderna, men om 
man studerar de båda inspelningarnas frekvensinnehåll kommer de att se väldigt olika ut. 
Därför blir det svårt att kunna identifiera specifika ljudkällor i sammanställningarna med 
hjälp av enbart olika frekvensdiagram, eftersom ljudens karaktär skiljer sig mellan de båda 
inspelningarna. Därför kommer inspelningsmaterialet snarare att användas till att analysera 
inspelningarnas tidsliga skillnader än själva frekvensinnehållet.  

En annan problematisk förutsättning under inspelningarna i Hudiksvall var den höga 
luftfuktigheten. Eftersom temperaturen under inspelningsnatten sjönk till under noll grader, 
skulle detta kunna bidragit till att frost bildats på mikrofonskydden.  Frost kan påverka 
mikrofonernas frekvensomfång då ett lager is bildats runt denna, och framför allt påverka 
upptagningen av specifika frekvenser (Wright, A, R. & Goulamhoussen, G. 2011). Detta skulle 
kunna medföra att frekvensupptagningarna i Hudiksvall skulle kunna skilja sig en aning från 
de inspelningarna som utfördes under natten i Göteborg. En viktig poängtering är dock att 
klockan 06:00 fanns det inga tecken på frost på mikrofonen, vilket förutsätter att ingen frost 
heller förekommit under natten, eftersom om frost hade funnits på mikrofonen skulle detta 
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ha synts vid denna tidpunkt. Oavsett om frost påverkat inspelningarna eller inte är svårt att 
avgöra med enbart örat. Detta får uteslutas efter att frekvensanalyseringen genomförts. 

 

Figur 8 - Diagrammet visar hur frekvensupptagningen förändras med frost över ett 
vindskydd bestående av skum. (Wright, A, R. & Goulamhoussen, G. 2011) 

 

Bortsett från dessa avvikande faktorer fanns det bara en egentlig faktor som påverkade 
inspelningarna negativt. Under natten då inspelningarna utfördes, placerades apparaturen 
aningen för nära en neonskylt som var placerad en bit bort från inspelningspositionen. 
Denna skylt aktiverades under natten och skapade ett konstant elektriskt hummande som 
blev väldigt påtagligt under natten då de akustiska aktiviteterna var låg. Om de tidigare 
problemen uppstått av de okontrollerbara faktorerna, skapades detta av den mänskliga 
faktorn. Även om ljudet inte är så påtagligt för en vanlig lyssnare, så är dess akustiska 
karaktär väldigt enerverande vid hög volym. En lösning till detta problem skulle kunna vara 
att ersätta dessa nattliga elektriska ljud med stickprover tagna från en annan vardag under 
samma tidsintervall, med en längre distans från neonskylten. Dessa skulle sedan matchas 
med de stickprover som innehåller elektriskt brus för att se så inga större skillnader finns 
mellan de båda inspelningarna. På så vis skulle sammanställningarna inte bli fullt så 
enerverande för informanterna att lyssna på. Detta skulle heller inte påverka helhetsintrycket 
eftersom dessa ljud enbart är påtagligt om man är nära skylten, vilket vanligtvis inte en 
vanlig fotgängare skulle ha varit då skylten är placerad fyra meter ovanför marken.  

Ett sådant utförande skulle dock leda till att en av inspelningarna medvetet skulle vara 
bearbetad, medan den andra inte. Detta skulle därför inte vara ett rättvist tillvägagångssätt 
för att lösa problemet eftersom en inspelning skulle uppfattas vara förskönad medan den 
andra skulle vara obehandlad. De frekvensundersökningar som senare kommer att utföras 
kommer att använda originalinspelningarna som undersökningsmaterial, eftersom man 
väldigt enkelt kan urskilja det elektriska bruset från resterande akustiska aktiviteter med 
hjälp av ett spektrogram och därefter tillgodose dessa avvikelser från resterande 
frekvensutslag. 
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Figur 9 - Visar inspelningsplatsen i Hudiksvall och neonskylten som bidrog med det 
elektriskt hummande ljudet 

 

4.3 Sammanställningarna 
Sammanställningarna av originalinspelningarna framställdes genom att placera respektive 
stads inspelning i en fast tidslinje i mjukvaruprogrammet Logic Pro. Därefter klipptes tre 
sekunder ut var 10:e minut från originalinspelningarna och placerades i tidslig ordning i ett 
separat lager. Båda städernas stickprover placerades därefter i korrekt ordning och i korrekt 
lager innan det att cross fading effekten applicerades. Större delen av de båda 
originalinspelning genomlyssnades för att bekräfta så att inga akustiska slumpfaktorer 
användes i stickproverna. Slumpfaktorer kan förklaras som trafikolyckor eller liknande 
händelser som under en längre tid förändrar den generella ljudbilden. Visst är trafikolyckor 
en del i vardagen, men inte något som är specifikt för någon av inspelningsstäderna. Därför 
bör inte sådana akustiska slumpfaktorer användas i sammanställningarna eftersom en sådan 
akustisk skillnad skulle kunna förändra förutsättningarna för hur informanterna tolkar 
ljudmaterialet. Lyckligtvis påträffades inga sådana slumpfaktorer i det inspelade materialet 
som undersöktes. 

Om man utvärderar det material som sammanställts i samband med inspelningarna, kan 
man se att de båda inspelningarna skiljer sig en aning mot varandra. Dels den ursprungliga 
inspelningspositionen, samt att väderförhållandena inte var exakt densamma i de båda 
städerna då ljudupptagningarna gjordes. Även om det finns vissa olikheter mellan de båda 
inspelningarna, kommer förhoppningsvis dessa skillnader inte att ha en för tydlig inverkan 
på slutprodukten. Givetvis hade det optimala varit om de båda inspelningarna utförts under 
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exakt samma väderförhållanden, och under exakt samma dag, men under omständigheterna 
var detta en omöjlighet.  
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5 Utvärdering 
Utvärderingen av ljudmaterialet utfördes först med hjälp av en frekvensanalys av de båda 
sammanställningarna. Därefter genomfördes en undersökning involverande nio informanter 
(tre från Göteborg, tre från Hudiksvall och tre från andra städer i Sverige) som fick ta del av 
ljudmaterialet och sedan beskriva hur de upplevde sammanställningarna. Sammanlagt var 
det sju män och två kvinnor som deltog i undersökningen. Ingen av personerna i 
undersökningen arbetade privat eller yrkesmässigt med ljud eller akustik. Därefter 
analyserades sammanställningarnas ljudinnehåll utifrån ett frekvensperspektiv, som sedan 
jämfördes med informanternas svar. Anledningen till varför båda utvärderingsmetoderna 
användes i undersökningen var för att urskilja om tydliga frekvensskillnader i 
sammanställningarna även speglades ur en informants sätt att tolka materialet.  

Som tidigare nämnt så analyserades sammanställningarna via olika sorters frekvensdiagram. 
Detta för att se om det gick att utläsa skillnader mellan de olika inspelningarna. Därefter 
studerades olika perioder i sammanställningarnas frekvensinnehåll för att se vilken tid på 
dygnet som hade störst respektive minst frekvensutslag. Dessa differensskillnader visade om 
olikheter fanns städerna emellan under de olika perioderna på dygnet som undersöktes. 
Sedan jämfördes sammanställningarnas frekvensinnehåll med originalinspelningarnas för att 
se så att framställningsmetoden i studien var korrekt utförd. Slutligen utvärderades även 
sammanställningarnas akustiska innehåll utifrån Pijanowski et al., (2010) ramverk, för att se 
huruvida sammanställningarna skiljde sig från varandra i ljudinnehåll. 
Sammanställningarnas ljudinnehåll har beskrivits och kategoriserats i Appendix A utifrån 
deras koppling till ramverkets struktur.  

Då informanterna fick ta del av sammanställningarna, utfördes varje genomlyssning och 
intervju enskilt. Detta var nödvändigt för att minska risken för att en informant skulle kunna 
påverka någon annans tolkning av ljudmaterialet. Vid intervjutillfället tilldelades varje 
informant ett par hörlurar av samma märke och modell, för att minimera risken för att 
uppspelningsmöjligheterna skulle kunna påverkar informanternas tolkningsförmåga eller 
uppfattning av ljudmaterialet. Varje intervjutillfälle delades in i två olika omgångar. Den 
första efter det att informanten lyssnat igenom sammanställning nr 1 (ljudinspelningen från 
Hudiksvall), och slutligen en efter det att informanten lyssnat igenom sammanställning nr 2 
(ljudinspelningarna från Göteborg) . Efter det att första sammanställningen redovisats för 
respektive informant, ställdes två frågor angående ljudinnehållet. Därefter ställdes fyra 
slutgiltiga frågor angående ljudmaterialet efter det att informanten lyssnat igenom den sista 
sammanställningen. 

Frågorna var noggrant utformade för att kunna utvinna så mycket information som möjligt 
utan att avslöja vad studien handlade om. Detta eftersom att ju mer information som 
förklarades om studien, desto mer skulle detta kunna påverka informanternas sätt att tolka 
sammanställningarna. Utformningen av intervjufrågorna var inspirerade av Gavers (1993) 
tillvägagångssätt, där man tilldelade informanten så mycket tolkningsfrihet som möjligt vid 
intervjutillfället. Den enda information informanterna fick ta dela av innan det att 
intervjuerna började var att inspelningarna hade genomförts på två olika platser i Sverige. 
Båda inspelningar var ursprungligen 24 timmar långa, men hade sammanställts till ungefär 
sex minuter. Denna sammanställning hade genomförts genom att man tog tre sekunders 
stickprover var tionde minut från originalmaterialet, och sedan placerat dessa efter varandra. 
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Detta var den enda information som informanterna fick ta del av innan det att intervjuerna 
började. 

De två första frågorna som ställdes till alla informanterna efter det att de tagit del av den 
första sammanställningen var följande: 

Fråga 1: Vilka ljud minns du från sammanställningen? 

Fråga 2: Hur skulle du beskriva inspelningsplatsen? 

Fråga 1 var utformad så att man skulle kunna urskilja avvikelser mellan de båda 
sammanställningarna beroende på vilka ljud eller ljudkällor som informanterna mindes från 
respektive sammanställning. Fråga 2 hade som uppgift att undersöka hur olika informanter 
uppfattade inspelningsplatsen utifrån ett akustiskt perspektiv. Med hjälp av informanternas 
beskrivningar kunde man tyda om tolkningsskillnaderna mellan sammanställningarnas 
inspelningsplatser uppfattades som stora eller om det inte var några skillnader alls. Detta var 
nödvändigt för att se hur stor skillnad det var mellan respektive individs tolkning av 
ljudmaterialet. När varje informant hade tagit del av båda sammanställningarna och besvarat 
fråga 1 och – 2 ställdes Fråga 3 och - 4  

Fråga 3: Var det några skillnader mellan de båda sammanställningarna enligt dig? 

Fråga 4: Båda inspelningarna var utförda från två olika städers centrum. Städerna skiljer sig 
tydligt i storlek mellan varandra. Vilken skulle du anta vara den större, respektive mindre 
staden i de båda sammanställningarna? 

Fråga 3 förklarade tydligt om informanten upplevt några skillnader mellan de båda 
sammanställningarna och vilka dessa skillnader var. Denna fråga var den mest centrala 
frågan i undersökningen eftersom den gav svar på om informanten hade upplevt akustiska 
skillnader mellan de båda sammanställningarna eller om denne inte upplevt några skillnader 
alls. Den sista frågan, Fråga 4, var utformad för att se om informanterna kunde urskilja 
storleksskillnaden mellan de båda städerna utifrån ett akustiskt perspektiv. Denna fråga 
ställdes för att se vilken stad som informanterna upplevde som den mindre, respektive den 
större staden i undersökningen. 

Svaren på frågorna användes därefter för att se om man kunde urskilja vilket typ av 
lyssningssätt som varje informant uppvisat. Hade informanten besvarat frågorna med 
generella och enhetliga svar, skulle man eventuellt kunna placera denne informant som en 
tidsligt lyssnande person. Om informanten istället kunde beskriva platserna, specifika 
ljudkällor och dess omgivningar väldigt precis, skulle man kunna tillskriva informanten ett 
mer beskrivligt lyssnande. Dessa kognitiva representationer formades utifrån Raimbaults 
tidigare undersökningar i (Raimbault, 2002 i Raimbault, et al., 2005). Beroende på vilken 
lyssningsmetod som informanterna uppvisade, skulle detta kunna spegla deras sätt att 
uppfatta ljudmaterialet. Dessa tolkningsskillnader skulle kunna ha en avgörande roll på hur 
de olika informanterna besvarade frågorna i undersökningen.  

Då urvalet av informanter utfördes till undersökningen krävdes det att ett antal informanter 
endera skulle vara bosatt i Hudiksvall eller Göteborg. Anledningen till detta var för att se om 
informanterna kunde identifiera eller relatera till specifika ljud eller ljudkällor som förekom i 
de städer där de levde eller var bosatt i. Man skulle även kunna se om det fanns olikheter 
mellan vilka ljud som reflekterades tydligast bland informanterna från respektive stad, och 
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om det fanns vissa specifika ljud som kunde sammankopplas specifikt till någon av städerna. 
Åldern på de personer som deltog i undersökningen var mellan 20-30 år gammal. Denna 
åldersselektion utfördes främst av bekvämlighetsskäl, men även för att se till så att varje 
informant hade liknande förutsättningar att ta upp ljud. Detta eftersom hörseln försämras ju 
äldre en människa blir. 

5.1 Sammanställningarnas ljudinnehåll 
Om man utgår ifrån Pijanowski et al., (2010) ramverk kan man se att de båda 
inspelningsplatserna har många akustiska likheter med varandra när det kommer till 
ljudinnehåll. Det finns dock vissa skillnader mellan de båda sammanställningarna om man 
studerar dess akustiska intensitet och tidsliga närvaro. Liknande så som (Schafer, 1977/1994) 
förklarade soundscaping, har de båda sammanställningarna utvärderas utifrån alla de ljud 
som förekom på de båda inspelningsplatserna. Vare sig det handlar om enstaka 
förekommande ljud eller konstant ljud, har alla akustiska aktiviteter i sammanställningarna 
undersökts utifrån liknande premisser. Utifrån detta synsätt kunde man uppleva en viss 
dominans av specifika ljudkällor i sammanställningarnas ljudinnehåll. Dessa framträdande 
ljud och ljudkällor var huvudsakligen de så kallade antrofoniska ljuden. Oavsett om man 
lyssnade på sammanställningen från Hudiksvall eller Göteborg, så var de mest framträdande 
ljuden i sammanställningarna skapade av motordriva fordon av olika slag. Detta förstärks 
även av Barber et al., (2010) där han förklarar att mänskligt producerade ljuden nu mera 
dominerar städernas soundscaping (Barber et al., 2010, i Garrioch, 2003). De mest påtagliga 
antrofoniska ljuden i sammanställningarna var friktionsljudet av däck mot asfalten, 
inbromsningar, samt accelererande motorljud.  

Ser man på respektive stads sammanställning, har de dock olika antrofoniska ljudkällor. 
Inspelningarna i Göteborg har bland annat ett unikt inslag av spårvagnsljud. Dessa ljud 
återspeglas tydligast av friktionsljudet av flenshjul mot räls, eller det säregna motorljudet 
som spårvagnar ger ifrån sig. Dessa ljud skiljer sig tydligt från de motorljud som produceras 
av bilar, bussar eller lastbilar. Eftersom spårvagnar enbart finns i två städer i Sverige kan 
detta ljud klassas som aningen unikt för just staden Göteborg. Sammanställningen i 
Hudiksvall har till skillnad mot Göteborg inga unika antrofoniska ljud, men har istället en 
intensivare och tydligare närvaro av olika typer av motordrivna fordon. Bortsett från bilar, 
bussar och lastbilar kan man även höra ljudet av ett passerande tåg under natten, då två 
järnvägsspår ligger ungefär 250 meter bort från inspelningsplatsen.  

Om man framförallt lyssnar på sammanställningen från Göteborg, inser man att det aldrig är 
helt tyst på inspelningsplatsen. Det är en konstant akustisk aktivitet under hela 
ljudinspelningen, vare sig det handlar om passerande bilar eller vandrande människor. Detta 
skulle innebära att aktiviteten av fordon eller människor i Göteborg är påtaglig 24 timmar om 
dygnet. Fordonen behöver till skillnad mot människorna inte vara nära mikrofonen för att 
kunna tas upp, eftersom dessa ljud oftast har ett högre ljudtryck. Detta innebär att bilar som 
passerar på ett långt avstånd från mikrofonen kan uppfattas i sammanställningarna, även om 
de inte speglas lika tydligt. Utifrån denna iakttagelse skulle detta kunna liknas med Ruocco 
och Attenboroughs utlägg om hur ökandet av motoranvändandet bidragit till påtagligare 
lågfrekventa ljud som resulterar i ett permanent bakgrundsljud i städerna (Ruocco, 1974; 
Attenborough et al., 1976, i Raimbault & Dubois, 2005). Tydligast speglas detta i Göteborgs 
sammanställning men det finns även inslag av detta fenomen i sammanställningen från 
Hudiksvall.  
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De biofoniska ljuden i de båda sammanställningarna skiljer sig även dem en aning mot 
varandra. I Göteborg kan man urskilja två olika typer av fågelarter utifrån deras 
karaktäriserande fågelsång, medan man i Hudiksvall kan urskilja fyra olika typer. Man kan 
även uppfatta fågelsången tydligare i Hudiksvall än Göteborg. Detta beror dels på att 
fågelsång var mer förkommande i Hudiksvalls sammanställning, samt att dess närvaro var 
tydligare. Andra biofoniska skillnader som återfinns i sammanställningarna är de dialektala 
och språkliga skillnaderna mellan de båda städerna. Om man har vetskap om de båda 
städernas inhemska dialekt, kan man vid vissa tillfällen finna unika dialektala uttryck eller 
ord som skulle kunna ge information om vart inspelningarna är genomförda. Detta kan dock 
vara svårt att höra vid enbart en genomlyssning, men om man studerar talet i de båda 
sammanställningarna noggrant kan man höra vissa dialektala skillnader städerna emellan. 
Hälsingemålet är till exempel vanligt för någon som kommer från Hudiksvall, medan 
Göteborgskan anser vara en dialekt unikt för personer från Göteborg. Bortsett från dessa 
dialektala skillnader kan man även återfinna språk i sammanställningen från Göteborg som 
inte är svenska. Vilka språk det är, är väldigt svårt att säga eftersom stickproverna är så korta. 
Det som kan avgöras dock är att de inte är svenska. I Hudiksvall däremot återfanns enbart 
svenskspråkiga inslag i sammanställningarna. 

I Appendix A kan man få ytterligare information om vilka ljud och ljudkällor som innefattas i 
de båda sammanställningarna utifrån Pijanowski et al., (2010) ramverk. 

5.2 Frekvensanalys 
Om man studerar de båda sammanställningarna utifrån respektive stads frekvensinnehåll, 
kan resultatet för en ovan person tyckas likvärdiga. Båda har en hög aktivitet under dagen, 
samt att båda har en lägre aktivitet under natten.  
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Figur 10  - Respektive sammanställning i uppställda spektrogram framställda i 
analysprogrammet Spek. Göteborg överst och Hudiksvall underst. 

 

Studerar man spektrogrammet ovan (figur 10) noggrannare kan man dock se tydliga 
skillnader mellan de båda sammanställningarna, framförallt om man studerar aktiviteten 
under natten. Den nattliga aktiviteten visas i figur 10 med hjälp av en vit cirkel för respektive 
sammanställning. I Hudiksvall är de akustiska skillnaderna mellan natt och dag väldigt 
tydliga medan de i Göteborg inte alls skiljer sig lika markant. Detta kan man utläsa genom att 
jämföra städernas akustiska lågpunkt, respektive högpunkt. Lågpunkten kan beskrivas som 
den tid under ett dygn då den akustiska aktiviteten är som lägst under en längre tid, medan 
högpunkten representerar dess motsatts.  

Bortsett från den nattliga aktiviteten kan man även utläsa vissa skillnader under dagen 
mellan de båda sammanställningarna. Hudiksvall har till exempel en högre ljudnivå under 
dagen än om man jämför med Göteborg. Detta visas tydligast om man ser till 
sammanställningarnas frekvensomfång och decibelnivåer. Decibelnivåerna visas med av ett 
färgschema där man använder sig av ett spektrum av färger för att förklara ljudets styrka och 
intensitet i relation med dess frekvensinnehåll. Röd representerar den högsta ljudnivån, 
medan lila visar den svagaste ljudnivån.  

 

Figur 11 - Färgschemat över ljudets styrka. 
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Utifrån detta färgspektrum kan man se att Hudiksvall har generellt en högre ljudnivå än 
Göteborg, när det kommer till akustisk aktivitet under dagen. Detta beror till stor del på 
grund av att mer trafik av olika slags fordon passerade vid inspelningsplatsen i Hudiksvall, 
samt att mikrofonen var aningen närmare placerad fordonsleden i Hudiksvall än den i 
Göteborg. Alla tydliga ökningar i spektrogrammet beror uteslutande på olika antrofoniska 
ljud liknande olika sorters motorfordon som passera inspelningsapparaturen på nära håll. 

Om man återgår till den nattliga aktiviteten kan man utifrån tidslinjen i figur 10 jämföra 
respektive sammanställnings frekvensinnehåll mellan 4:00 till 5:00. Där kan man tydligt 
utläsa en visuell skillnad mellan de båda städerna när det kommer till akustiskt innehåll. I 
Hudiksvalls sammanställning existerar nästintill ingen akustisk aktivitet mellan 4:00 och 
5:00, medan Göteborg fortfarande har en relativt konstant hög aktivitet även under natten. 
För att förtydliga tidslinjens innebörd kan man förklara att 4:00 – 5:00 representerar 
ungefär fyra timmars sammanställt material. Dessa fyra timmar utspelade sig någon gång 
mellan 02:00 till 06:00 från respektive stad. Utifrån detta frekvensdiagram skulle man 
kunna hävda att den generella akustiska aktiviteten under natten i Göteborg är högre än den i 
Hudiksvall. Det finns dock avvikande faktorer som skulle kunna påverkat detta resultat. 

Ljudinspelningarna i Göteborg utfördes vid ett hotell, medan de i Hudiksvall utfördes på en 
plats där de flesta butiker stänger mellan 18:00 till 20:00. Eftersom Hotell Scandic Rubinen 
har öppet 24 timmar om dygnet, skulle detta kunna vara en av de bidragande effekterna till 
den höga nattliga aktiviteten i Göteborg. Nödvändigtvis skulle hotellets öppettider inte 
behöva påverka aktiviteten på fordonslederna i området, men skulle eventuellt kunna ha en 
inverkan på den mänskliga aktiviteten på platsen. Lyssnar man på sammanställningarna så 
inser man att trafiken helt stannade av i Hudiksvall under nattetid, medan den fortfarande 
var aktiv i Göteborg. Om man inte förutsätter att all fordonsaktivitet och kollektivtrafik är 
strukturerad efter hotellets geografiska position, behöver denna antrofoniska aktivitet inte 
vara kopplad till hotellets öppettider. Däremot skulle man kunna sammankoppla vissa av de 
biofoniska ljuden till hotellets öppettider, men vilka dessa ljud skulle kunna vara går inte att 
säga med enbart sammanställningarna som underlag.  

Utseendemässigt kan Hudiksvalls sammanställning tyckas ha ett intensivare 
frekvensinnehåll än Göteborgs, om man ser till den akustiska aktiviteten under morgonen 
och dagen. Detta beror dels på att underlaget i Hudiksvall var vått, vilket ger 
frekvensinnehållet en spretigare karaktär, samt att trafiken på den allmänna fordonsleden i 
Hudiksvall var mer aktiv än den i Göteborg. Ser man till alla tydliga ökningar i 
frekvensinnehållet i båda sammanställningarna beror detta uteslutande på antrofoniska 
aktiviteter i närheten av inspelningsapparaturen. Inga biofoniska ljud påverkade 
frekvensutseendet så markant som olika fordon eller maskiner gjorde. Det bör dock tilläggas 
att avståndet mellan inspelningsapparaturen och den allmänna fordonsleden i Hudiksvall var 
aningen mindre än vad det var i Göteborg. Detta skulle kunna medföra vissa skillnader i 
frekvensinnehållet karaktär, även om distansskillnaderna enbart handlar om en meter. 
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Figur 12  - Två ljudklipp tagna från respektive sammanställning innehållande 
friktionsljud av bildäck mot asfalt. Den övre bilden representerar friktionsljud av 

dubbdäck mot våt yta, medan den undre bilden representerar friktionsljudet av däck 
från en lastbil på torr yta. 

Ser man på figur 12 kan man se att friktionsljudet av däck, har olika karaktär beroende på i 
vilken stad de är inspelade ifrån. I Hudiksvalls sammanställning har friktionsljuden av däck 
generellt en intensivare och mer spretig karaktär än den i Göteborg. Avvikelserna beror dels 
på att underlagets yta var annorlunda, samt att utformningen av däcken på fordonen var 
annorlunda. Eftersom Hudiksvall är geografiskt placerad i mellersta Sverige och Göteborg i 
Sveriges södra del, betyder det att våren vanligtvis brukar infalla senare i Hudiksvall än i 
Göteborg. Därför har många fordon i Hudiksvall fortfarande dubbdäcken kvar på sina bilar, 
vilket har en bidragande effekt till det spretiga frekvensinnehållet. Jämför man de båda 
ljuden med varandra, ser man en tydlig skillnad i frekvensinnehåll, samt att dubbdäcken ger 
ifrån sig ett högre ljudtryck. 
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Många av ljuden som hittills diskuterats i utvärderingen, har varit kopplade till antrofoniska 
ljudkällor. Anledningen till detta är för att de antrofoniska ljuden är väldigt mycket mer 
framträdande än de biofoniska ljuden i de båda sammanställningarna. Inga av de biofoniska 
ljuden producerade i närheten av så högt ljudtryck som de som fordon eller andra 
antrofoniska ljud gav ifrån sig. I nedanstående figur 13 kan man tydligt utläsa dessa 
skillnader.  

 

 

Figur 13 - Skillnaden i frekvensinnehåll mellan en passerande buss och skrattande 
människor i Göteborg. Övre bilden buss, nedre skrattande människor inom vit cirkel. 

Det kan vara problematiskt att jämföra biofoniska ljud med antrofoniska ljud, eftersom att 
distansen mellan inspelningsapparaturen och ljudkällan har en stor inverkan på 
frekvensernas och ljudtryckets utslag. För att kunna jämföra skillnaderna mellan de båda, 
fodrades det att ljuden som användes vid jämförelsen var utförda utifrån samma 
förutsättningar. Det vill säga att inget av ljudklippen som användes vid jämförelsen hade 
märkbara distansskillnader. Det understa ljudklippet i figur 13 var taget då en grupp 
människor som skrattade passerade inspelningsapparaturen. Det övre ljudklippet var taget 
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då en buss passerade inspelningsapparaturen. Genom att utvärdera de båda ljudklippen från 
då de startade till då de slutade, kunde man utifrån deras tydlighet och ljudtryck avgöra vart i 
förhållande till inspelningsapparaturen de olika ljuden befann sig. Den period då de båda 
ljuden representerade högst och tydligast ljudinnehåll, var den period som användes vid 
jämförelsen. Utifrån dessa perioder, kunde man jämföra och mäta skillnaderna mellan de 
båda ljudklippen. Eftersom gågatan var belägen några meter närmare 
inspelningsapparaturen än kollektivtrafikens fordonsled, var denna distansskillnad något 
man fick ha i åtanke då man skulle jämföra de båda ljudklippen.  

Även om gågatan var närmare placerad inspelningsapparaturen än den kollektiva 
fordonsleden i denna jämförelse, var bussens ljud mycket intensivare än skrattets. Om både 
bussen och de skrattande människorna hade passerat inspelningsapparaturen samtidigt, 
skulle antagligen de biofoniska ljuden överröstats av de antrofoniska. En av anledningarna 
till detta beror på att människans tal ligger på liknande frekvensbredd som det antrofoniska 
lågfrekventa motorljudet i sammanställningarna. Talet är även svagare när det kommer till 
ljudtyck än det av en passerande buss och blir därför överröstad av ljudet från den 
passerande bussen. Det bör dock tilläggas att i figur 13 visas ett spektrogram innehållande 
skrattande människor, något som är lite annorlunda än vanligt tal när det kommer till 
frekvenshöjd och ljudtryck.  

Andra biofoniska ljud som speglades tydligt i sammanställningarna var ljudet av fågelsång. 
Detta beror till större del på grund utav att fåglar kommunicerar på högre frekvenshöjder än 
vad det lågfrekventa noise-ljud som fordon och maskiner producerar. 
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Figur 14  - Fågelsång hämtat från Hudiksvalls sammanställning. Övre bild original, 
undre bild high pass filter. 

Om man ser till figur 14 kan man med hjälp av att applicera ett high pass filter, som enbart 
släpper igenom högfrekventa ljud, utifrån vilken frekvensgräns som är inställd, ta bort det 
lågfrekventa bakgrundljud som fordon producerar för att förtydliga fågelsången i 
spektrogrammen. Förutom att fågelsången ligger högre upp i frekvensskalan än de noiseljud 
som huvudsakligen fordon producerar, så har fågelsången även väldigt högt ljudtryck. Ser 
man till människans tal i sammanställningarna så faller det ofta in tillsammans med det 
antrofoniska bakgrundljudet. I och med detta är det relativt problematiskt att urskilja 
mänskligt tal i sammanställningarna om antrofoniska ljud produceras samtidigt. I fåglarnas 
fall, ligger deras läte på mellan 5 – 12 khz (Figur 14) medan det antrofoniska lågfrekventa 
bakgrundsljudet ligger på mellan 0 – 6 khz. De antrofoniska ljuden varierar såklart i 
ljudstyrka beroende på vart ljudkällan befinner sig i relation till inspelningsapparaturen.  

Mycket av utvärderingarna i detta kapitel har involverat sammanställningarnas ljud och 
frekvensinnehåll. Eftersom sammanställningarna har en viktig roll i denna undersökning var 
det viktigt att försäkra sig om att sammanställningarnas ljudinnehåll representerade 
originalinspelningarna rättvist. För att kunna fastställa detta sammanställdes två 
spektrogram som visade de båda originalinspelningarna i sin helhet. Därefter jämfördes 
originalinspelningarnas spektrogram med sammanställningarnas spektrogram. Figur 16 
representerar originalinspelningarna medan figur 15 representerar sammanställningarna. 
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Figur 15  - Spektrogram över sammanställningarna från Hudiksvall och Göteborg. 

 

 

Figur 16  - Spektrogram över originalinspelningarna från Hudiksvall och Göteborg. 

De skillnader som visas i ovanstående spektrogram påvisar att sammanställningarna har 
många likheter med originalinspelningarna. Aktiviteten under natten är mer konstant i 
Göteborg och aktiviteten under dagen är mer intensiv i Hudiksvall. Det finns dock vissa 
grafiska skillnader mellan de båda spektrogrammen. När man trycker ihop 24 timmars 
inspelat material kan det upplevas som att intensiteten i originalinspelningarna skiljer sig åt. 
Detta beror till större del på att figur 16 är utfärdade spektrogram från 24 timmars inspelat 
material medan sammanställningarna i figur 10 är på 6 minuter inspelat material. Bortser 
man från dessa grafiska skillnader, finns det tydliga likheter mellan figurerna.  

Utifrån dessa spektrogram kan man se att sammanställningarna representerar 
originalinspelningarnas frekvensinnehåll rättvist. Givetvis kommer man alltid att gå miste 
om information då man sammanställer något som i originalform är så stort, men för att ha 
koncentrerat ljudmaterialet så pass mycket och fortfarande kunna återfinna så distinkta 
likheter mellan de båda visar på en positiv metodbekräftelse. 

5.3 Informanter Göteborg 
Av de tre informanterna bosatta i Göteborg, kunde man urskilja vissa tolkningsskillnader av 
ljudmaterialet. Huvudsakligen skiljde sig åsikterna åt då informanterna skulle beskriva 
inspelningsplatsen för sammanställning nr 1 (inspelningsplatsen i Hudiksvalls centrum). 
Informant nr 1 förklarade till exempel inspelningsplatsen som en parkeringsplats utanför 
IKEA medan informant nr 3 väldigt noggrant beskrev inspelningsplatsen som ett 
övergångsställe vid en trafikerad fordonsled som korsades av en gågata. 
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Tolkningsskillnaderna grundades tydligast i att informanterna upplevde ljudet av startandet 
och inbromsandet av bilar på olika sätt. Då informant nr 1 förklarade platsen som en typisk 
parkeringsplats, tyckte däremot informant nr 3 att inbromsandet och accelererandet var ett 
fenomen som denne kopplade till ett övergångsställe vid en stor gata. Informant nr 2 beskrev 
ganska generellt inspelningsplatsen som en stor gata, vilket är en korrekt beskrivning, men 
bidrar inte till allt för mycket information om platsen. 

Då informanterna fick ta del av sammanställning nr 2 (inspelningsplatsen i Göteborgs 
centrum) fanns det ett ljud som definitivt avslöjade inspelningsstaden för samtliga 
informanterna. Detta var ett ”plingljud” som spårvagnarna gav ifrån sig innan det att dem 
lämnade hållplatsen. Även om detta plingljud enbart förkommer två gånger i 
sammanställningen, var det ett tillräckligt familjärt ljud för att informanterna skulle kunna 
identifiera ljudet med staden de levde och var bosatta i. Det finns spårvagnar i Norrköping 
med, men eftersom informanterna som deltog i undersökningen var bosatta i Göteborg och 
varit det under en längre tid, drog dem slutsatsen att ljudmaterialet var inspelat från 
Göteborg. Detta visar att fordon eller kollektivtrafik som i vanliga fall klassas som 
ljudföroreningarna faktiskt kan ha en karaktäriserande effekt på en stad. Man kan dock inte 
dra några definitiva slutsatser om spårvagnljudet är ett unik antrofoniskt ljud eftersom 
alldeles för få informanter deltagit i undersökningen. Det är snarare en iakttagelse som 
intervjuerna i denna undersökning påvisat. 

Bortsett från informanternas beskrivningar av inspelningsplatserna var ljuden som de 
mindes från de båda sammanställningarna näst intill identiska. Det fanns dock ett biofoniskt 
ljud som skiljde Göteborg och Hudiksvall åt, ljudet av fågelkvitter. Samtliga informanter 
nämnde ljudet av fågelsång som något de minns då de tagit del av sammanställning nr 1. 
Däremot nämnde ingen av informanterna biofoniska ljud från inspelningarna i Göteborg. Det 
bör dock tilläggas att fågelsång faktiskt existerar i Göteborgs sammanställning, men i väldigt 
liten utsträckning. Anledningen till varför fågelsången i Hudiksvalls sammanställning 
uppfattades som tydligare av informanterna än den i Göteborg, skulle kunna bero på att den 
var intensivare och hade en tydligare närvaro i ljudbilden. Med tydligare närvaro menas att 
fåglarna var närmare mikrofonen, samt att deras sång varade under en längre tid. Lyssnar 
man igenom sammanställningen från Hudiksvall riktigt noga kan man urskilja upp emot fyra 
olika fågelläten, medan man i Göteborg enbart kan uppfatta två. 

Andra anmärkningsvärda iakttagelser var att man utifrån informanternas svar på frågorna 
kunde urskilja vilken typ av genomlyssningsmetod de använt sig av. Informant nr 1 och 2 
uppvisade ett mer tidsligt lyssnade, medan informant nr 3 uppvisade ett mer beskrivligt 
lyssnade. Då informant nr 1 hellre lyssnade enhetligt på hela sammanställningen, fokuserade 
informant nr 3 snarare på att i detalj identifiera ljudkällor och dess uppkomst i relation till 
andra ljud. Informant nr 2 lyssnade varken enhetligt eller beskrivande, utan snarare en 
blandning mellan de två lyssningsmetoderna. Då informant nr 1 och 2 oftast beskrev delar av 
sammanställningarna med ganska generella uttryck så som ”ljud av människor” eller 
”fordon”, förklarade informant nr 3 snarare specifika ljud från en ljudkälla liknande fotsteg 
på ett blött underlag, eller ljudet av hydralik då lastbilar och bussar bromsar. Om detta 
påverkade utfallet av hur informanterna besvarade frågorna är svårt att avgöra. Det fanns 
dock vissa skillnader mellan hur de olika informanterna upplevde skillnaderna mellan 
sammanställningarna. Då informant nr 1 och 2 inte uttryckte några uppenbara skillnader 
mellan sammanställningarna, hävdade informant nr 3 att det fanns distinkta olikheter 
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mellan respektive sammanställning. Den tydligaste av dessa skillnader var de tysta partierna 
i sammanställningarna, där Hudiksvall var tystare under natten, än vad Göteborg var.  

Slutligen lyckades samtliga informanter i Göteborg att urskilja vilken av städerna som var 
den större staden, respektive den mindre. Informant nr 1 och 2 gjorde det huvudsakligen 
med hjälp utav ”plingljudet” från spårvagnarna, medan informant nr 3 snarare urskiljde 
storleken på städerna med hjälp av den akustiska aktiviteten under nattetid. Informant nr 3 
bekräftade även plingljudet och identifierade dess ursprung utifrån dess karaktäristiska ljud, 
men använde snarare de akustiska avvikelserna för att urskilja storleken på städerna.  

5.4 Informanter Hudiksvall 
Till skillnad från informanterna i Göteborg, hade de tre informanterna i Hudiksvall skiljda 
åsikter om vilken stad som de upplevde som den större, respektive den mindre utifrån 
sammanställningarnas ljudinnehåll. Informant nr 1 och informant nr 2 i Hudiksvall valde 
båda sammanställning nr 1 (Hudiksvall) som den större staden, medan informant nr 3 valde 
sammanställning nr 2 (Göteborg) som den större staden. Informant nr 1 och informant nr 2 
sammankopplade den intensiva trafikaktiviteten under dagen i Hudiksvall med något som 
dem associerade till en större stad, medan informant nr 3 istället hävdade att 
sammanställning nr 2 var inspelningar utförda i en större stad. Detta på grund av att den 
nattliga aktiviteten i sammanställning nr 2 var mer eller mindre konstant, medan den i 
sammanställning nr 1 var tystare under nattetid. Liknande informant nr 3 i Göteborg, 
påvisade informant nr 3 från Hudiksvall ett mer beskrivligt lyssnande än enhetligt lyssnande. 
Informant nr 1 och – 2 i Hudiksvall uppvisade tydliga inslag av enhetligt lyssnande. 
Informant nr 1 började till och med nämna ljudkällor i sammanställningarna som inte 
existerade. Ett sådant exempel var ljudet av havet. Havet är en ljudkälla som inte existerar i 
någon av sammanställningarna, men nämndes av informant nr 1 i båda 
sammanställningarna. En av orsakerna till detta kan ha varit en kombination av vått väglag 
tillsammans med friktionsljudet av däck från olika fordon i låg hastighet i Hudiksvalls 
sammanställning. I Göteborgs sammanställning sammankopplade informant nr 1 ljudet av 
vind med havet, eftersom denne sammankopplade de båda ljudkällorna med varandra.  

Då samtliga informanter i Göteborg reflekterade över fågelkvitter i sammanställning nr 1, var 
detta inget som informanterna i Hudiksvall tydligt anmärkte på. Det enda biologiska ljud 
som någon av informanterna i Hudiksvall tycktes minnas var ljudet av en hund i 
sammanställning nr 1. I kontrast till de biofoniska ljudens bortfall, upplevde istället vissa 
informanter från Hudiksvall geofoniska ljudkällor som egentligen inte var närvarande i 
någon av sammanställningarna. Informant nr 1 tyckte sig förutom att minnas ljudet av havet 
i båda sammanställningarna, även nämna regn och vind som ljudkällor som denne mindes 
från ljudmaterialet. Detta var även något som informant nr 3 i Hudiksvall identifierade. 
Anledningen till detta uttryckte informant nr 3 var på grund av det våta väglaget i 
kombination till friktionsljudet av däck från olika fordon. Regn var dock en relativt logisk 
identifiering eftersom det hade regnat kort innan inspelningarna skulle genomföras, vilket 
gjorde att markytan då inspelningarna började var våt. Det regnade dock aldrig under någon 
tid på dygnet då inspelningarna genomfördes i Hudiksvall. 

Då samtliga informanter i Göteborg kunde identifiera det så kallade plingljudet i 
sammanställning nr 2, kunde ingen av informanterna i Hudiksvall relatera till ljudets 
uppkomstkälla. Istället gissade informanterna att sammanställning nr 2 var inspelad vid en 
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tåg- eller busstation, eftersom plingljudet snarare sammankopplades till en hållplats eller 
tågstation av informanterna i Hudiksvall och inte en spårvagn som informanterna i Göteborg 
gjorde. Informant nr 3 var den enda informant i Hudiksvall som nämnde spårvagnar som 
något det skulle kunna vara, men var inte helt säker. Plingljudet skulle utifrån denna 
iakttagelse kunna uppfattas som karaktäriserande för personer som är bekant med Göteborg 
som stad och inget universalt ljud som personerna i Hudiksvall kunde relatera till. En 
märkbar aspekt som bör tilläggas till utvärderingen av informanterna i Hudiksvall var att 
större delen av informanterna påvisade ett tidsligt lyssnande, snarare än ett beskrivligt.  

5.5 Informanter från andra städer 
Ytterligare tre informanter intervjuades till undersökningen för att ta reda på om personer 
som inte var bosatta i de städer som använts till studien upplevde sammanställningarna 
annorlunda. Två av informanterna vid detta intervjutillfälle var uppväxta i Stockholm och 
den tredje nyinflyttad till Stockholm efter studier i Uppsala. Informanterna hade olika 
utbildningar och arbetserfarenheter. Ingen av de intervjuade informanterna hade dock 
arbetat privat eller yrkesmässigt med ljud.  

Till skillnad mot informanterna i Hudiksvall, kunde två av tre informanter i denna 
undersökning identifiera ljudet av spårvagnar. Precis som informanterna i Göteborg så 
associerade dem detta plingljud till staden Göteborg. Samtliga informanter upplevde även 
tydliga skillnader av akustisk aktivitet under nattetid mellan de båda sammanställningarna. 
Både informant nr 1 och nr 3 reflekterade tydligt över hur tyst Hudiksvalls sammanställning 
upplevdes under nattetid och hur tydligt detta skiljde sig från Göteborgs sammanställning. 
Informant nr 3 var den som upplevde dessa skillnader tydligast och kunde beskriva ljudkällor 
under den tysta perioden som ingen informant tidigare identifierat. Informant nr 2 
reflekterade också över den tysta perioden i sammanställning nr 1, men kunde inte riktigt 
komma på vad som var orsaken till denna avsaknad av ljud.  

Utifrån ett biofoniskt perspektiv kunde samtliga informanter identifiera tydliga skillnader 
mellan de båda sammanställningarna när det kom till aktiviteten av fågelsång. Enligt 
informanterna var fågelkvitter något som var tydligare och mer frekvent i sammanställningen 
från Hudiksvall, än den i Göteborg. Informant nr 3 som uppvisade tydliga tecken på ett 
beskrivligt lyssnande, kunde till och med identifiera specifika fågelarter utifrån de ljud som 
redovisats i Hudiksvalls sammanställning. Informant nr 1 reflekterade också över skillnaden 
av fågelsång mellan de båda sammanställningarna, men kunde inte fullt lika beskrivligt som 
informant nr 3 precisera vad som skiljde dem åt. Informant nr 2 upplevde fågelsången som 
aningen märkbar, men spekulerade enbart över ljudet på ett övergripande plan. 

Samtliga informanter var överrens om att de ljud som präglade sammanställningarnas 
ljudinnehåll tydligast, var olika sorters trafikljud samt ljudet av fotsteg. Med trafikljud 
åsyftades alla slags fordon och motorljud som kan återfinnas i en stads centrum och som har 
tillgång till fordonsleder. Bortsett från dessa antrofoniska ljud var ljudet av fotsteg något som 
informanterna reflekterade över. Det nämndes alltid som en av de första ljudkällor då 
informanterna skulle beskriva de ljud de mindes från sammanställningarna, och tycktes ha 
en stor inverkan på deras uppfattning av ljudbilden. Många av fotstegsljuden tycktes 
påminna om varandra, men det fanns även en del fotstegsljud som stod ut från resten. 
Informant nr 3 kunde bland annat med hjälpa av specifika fotstegsljud avgöra vilken av 
ljudupptagningarna som var genomförda från en storstad. Detta var ljudet av högklackade 
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skor mot betongplattor. De högklackade fotstegsljuden var något som informant nr 3 
associerade med en storstad, eftersom dessa vanligtvis bärs av kvinnor som följer en strikt 
dress-code.  

Även om informanterna från Stockholm tycktes minnas liknande ljudkällor från 
sammanställningarna, var det ofta tydliga skillnader mellan hur de upplevde eller beskrev 
inspelningsplatsen. Till exempel beskrev informant nr 1 Hudiksvalls inspelningsplats som en 
korsning på Rosenlundsgatan. För personer som inte är bekanta med Stockholms gator och 
geografi, ligger Rosenlundsgatan vid Mariatorget i centrala Södermalm. Gatan har 
påminnande utseende och struktur som den i Hudiksvall där inspelningen ägde rum, men är 
inte omringad av lika höga hus. Samma sammanställning beskrevs av informant nr 2 som en 
grusväg vid en strand bestående av tung trafik. Detta var den beskrivning av 
sammanställning nr 1 som skiljde sig tydligast åt informanterna emellan. Mycket av 
informant nr 2 beskrivning av inspelningsplatsen speglades av det grusiga väglaget, samt det 
friktionsljud av däck mot vått underlag som denne uppfattade som vatten eller hav. 
Informant nr 3 i sin tur, beskrev inspelningsplatsens mer eller mindre så som 
inspelningsplatsen såg ut i verkligheten. Man kunde hitta likheter mellan hur informant nr 3 
från Stockholm och informant nr 3 för Göteborg upplevde platsen där inspelningarna ägt 
rum. 

Avslutningsvis lyckades samtliga informanter att identifiera vilken av städerna som var den 
större respektive mindre staden, på ett korrekt sätt. Även om alla var överrens om att 
sammanställning nr 2 (Göteborgs sammanställning) var inspelat från den större staden, hade 
informant nr 1 och - 2 förväntat sig större skillnader mellan inspelningarna när det fick reda 
på vilka städer som sammanställningarna representerade. 

 

5.6 Informanter och frekvensanalys 
När man jämförde sammanställningarnas ljudinnehåll i relation till hur informanterna 
upplevde ljudmaterialet, kunde man se att olika informanters svar skiljde sig en aning från 
vad spektrogrammen redovisade. Ett sådant exempel skulle kunna vara att ungefär hälften av 
informanterna uppfattade skillnaderna mellan de båda städernas nattliga aktivitet, medan 
den resterande hälften inte tycktes reflektera över minskandet av ljudinnehåll. Detta kan 
tyckas anmärkningsvärt om man ser på figur 10 där man kan utläsa tydliga akustiska 
skillnader när det kommer till ljudinnehåll och intensitet mellan de båda 
sammanställningarna. Den hälft som inte reflekterade på de nattliga skillnaderna tycktes 
hellre fokusera på den intensiva trafiken under dagen, än den tystnad som präglade 
Hudiksvalls sammanställning under natten. Samtliga av dessa informanter tycktes även visa 
tecken på tidsligt lyssnande. Många av beskrivningarna från dessa informanter var ofta 
väldigt kortfattade, och svaren förhöll sig ofta väldigt abstrakta. Med abstrakta svar menas 
förklaringar som inte specificerar ett specifikt ljud, utan snarare en grov sammansättning av 
vad som orsakade ljudet. Två sådana exempel skulle kunna vara människor eller fordon. Om 
informanten i sig hade hört människor pratat, vandrat eller skrattat, skulle dessa ljud inte 
nämnas separat, utan hellre som en enhetlig ljudkälla av vad som gav upphov till ljuden, 
alltså människan.   

Andra anmärkningsvärda iakttagelser var hur nästan samtliga informanter i undersökningen 
uppmärksammade ljudet av fågelsång från Hudiksvalls sammanställning. Fågelsången 
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nämndes av nästan alla informanter vid intervjutillfället, och om man ser till figur 14 kan 
man väldigt tydligt utläsa dess aktivitet i frekvensdiagrammen om man studerar dessa 
närgående. Det finns dock olika argument för varför just dessa ljud stod ut från resten. En av 
dessa skulle kunna vara att det är ett naturligt ljud och har därför en inverkan på hur detta 
ljud kan uppfattas som avvikande i en central stadsmiljö. Att kontrasten av fågelsång 
tillsammans med passerande bilar och vandrande människor skulle uppfattas som 
divergerande i ljudbilden. Ett annat argument skulle kunna vara att fågelsång i allmänhet 
oftast är placerade på ett högre frekvensplan än andra vanligt förekommande stadsljud. Detta 
skulle betyda att fågelsången arbetar på ett ledigt frekvensplan, där inte vanliga antrofoniska 
ljud kan dränka deras styrka eller intensitet. Dessa är några av argument som bland annat 
har nämnts av informanterna i undersökningen. 

Andra ljudkällor som speglades av både informanterna och spektrogrammen i utvärderingen 
var ljudet av motorer och däckljud. Spektrogrammen visar i båda sammanställningarna att 
alla fordonsrelaterade ljud gör tydliga utslag på grafen och kan lätt utläsas om man ser till 
figur 10. Dessa ljud var även de sorters ljudkällor som samtliga informanter i 
undersökningen identifierade, och ansåg som dominanta i ljudbilden. Av alla fordon som 
passerade inspelningsapparaturen tycktes ljudet av passerande lastbilar eller bussar skapa 
högst ljudtryck. Ljudet från personbilar skapade också ett högt ljudtryck men kunde inte 
riktigt mäta sig med det som bussar och lastbilar producerade. Det enda ljud som kunde 
mäta sig med ljudet av lastbilar och bussar var ljudet av spårvagnar. Spårvagnarnas ljudtryck 
var nödvändigtvis inte högre än det som lastbilarna och bussarna producerade, men var av 
annorlunda akustisk karaktär. Spårvagnar drivs av elektricitet och inte av bensindrivna 
motorer så som lastbilar och bussar. Detta gör att det ljud som motorn i en spårvagn 
producerar skiljer sig tydligt från en bensindriven motor. Det finns heller inga däck på 
spårvagnar, utan de drivs istället av något som kallas för flenshjul. Dessa hjul är gjorda av 
järn och följer en räls av samma material. Tillsammans skapade dessa ljud ett 
karaktäriserande läte som många av informanter identifierade. Större delen av informanter 
visste att detta var ljudet av spårvagnar medan de andra antog att detta var ljudet av ett tåg. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
Om man återgår till Schafers beskrivning av begreppet soundscape (Schafer, 1977/1994), kan 
man utifrån sammanställningarnas ljudinnehåll se att de båda städernas akustiska 
komplexitet präglas av antrofoniska ljud. Att det som i forskningssammanhang kallas för 
noise pollution är något som är utmärkande i både en mindre stad och en storstad i Sverige. 
Man kan tydligast märka denna noise pollution under dagen, men den kan även återfinnas 
under nattetid i större städer. Detta kan liknas med det som (Raimbault & Dubois, 2005) 
förklarar angående om att dagens städer bara blir mer och mer fyllda av noise. Noise-
skillnaderna städerna emellan kan till och med upplevas som så små att det i vissa fall kan 
vara problematiskt att urskilja städernas storleksskillnader utifrån enbart det inspelade 
ljudmaterialet. Ser man till sammanställningarnas mest dominanta ljudkällor kan man 
tydligt urskilja det utbredande användandet av motorfordon i de städer som undersökts i 
rapporten, något som även Barber et al., (2010), framhäver i (Garrioch, 2003). Dessa 
antrofoniska ljud tenderar att underminera de biofoniska ljuden i städerna som förr i tiden 
hade en viktig roll i de äldre städernas akustiska utseende. Anledningen till detta beror till 
större del på att motorfordon vanligtvis har ett högt ljudtryck som täcker ett relativt stort 
omfång på frekvensbandet. Detta leder i sin tur till att många av de lågfrekventa ljuden som 
produceras av olika ljudkällor i en stad har en tendens att dränkas i samband med att ett 
motorfordon passerar inspelningsapparaturen. Detta kan man tydligt se på spektrogrammen 
i figur 10. 

Förr i tiden kunde man urskilja olika städers identitet med hjälp utav specifika ljudkällor, 
liknande de karaktäriserande ljudkällor som Alain Corbin undersökte i sin studie angående 
kyrkklockor i Frankrike (1994/1998, i Garrioch, 2003). Dagens städer så fyllda av olika 
sorters trafik och motorljud att det är svårt att urskilja karaktäriserande ljudkällor från 
generella. Att de ljud som man förr i tiden kunde navigera sig i städerna med inte speglas på 
de platser som utvärderats i denna rapport. Det finns dock vissa avvikelser i hur olika 
personer uppfattar unika ljud i sammanställningarna beroende på dennes relation till 
ljudkällan. Ett sådant exempel skulle kunna vara det unika plingljud som spårvagnar i 
Göteborg gav ifrån sig. För informanterna i Göteborg var detta ett ljud som de identifierade 
med just staden Göteborg och ansåg vara den karaktäriserande ljudkällan för just den staden. 
Detta var dock inget som informanterna i Hudiksvall reflekterade över, de flesta av 
informanterna i Hudiksvall kopplade istället samman ljudkällan med en tågstation eller en 
hållplats för kollektivtrafik. Två av informanterna från andra städer i Sverige kunde dock 
identifiera plingljudet till spårvagnar. Den tredje informanten antog att det kunde vara ljudet 
av en spårvagn, men var inte helt säker. Så utifrån informanternas relation till plingljudet, 
skulle detta ljud kunna upplevas som karaktäriserande för en person som utsätts för 
ljudkällan vardagligen eller har tidigare erfarenhet av ljudet. För att dra slutgiliga slutsatser 
angående detta skulle dock kräva ytterligare studier, informanter och inspelningar inom just 
det ämnet.    

Storleksskillnaderna mellan Hudiksvall och Göteborg är markanta. Den ena staden har 
ungefär 15 000 invånare, medan den andra har närmare 550 000 invånare. Ur ett akustiskt 
perspektiv skulle man kunna tänka sig att dessa städer bör skilja sig tydligt ifrån varandra 
när det kommer till ljudinnehåll. Både informant nr 1 och – 2 från Stockholm hade förväntat 
sig större skillnader mellan de båda sammanställningarnas ljudinnehåll när 
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inspelningsplatserna redovisades i slutet av intervjutillfället. Oavsett storleksskillnaderna på 
städerna kan den akustiska aktiviteten i städerna speglas ogynnsamt om 
inspelningsplatserna har olika akustiska förutsättningar. I denna rapport kan man urskilja 
tydliga olikheter mellan städerna om man utvärderar inspelningarnas frekvensinnehåll. Till 
exempel är den nattliga aktiviteten mycket mer påtaglig i Göteborg än vad den är i 
Hudiksvall, samt att trafiken under dagen är mer intensiv i Hudiksvall än vad den är i 
Göteborg. Dessa resultat bör dock utvärderas utifrån var i staden inspelningarna utförts och 
vilka akustiska förutsättningar platsen har. Utan en sådan utvärdering skulle resultatet 
kunna formas efter egen vinning. Den avvikande faktorn i denna undersökning var 
huvudsakligen en förflyttning av inspelningsapparaturen i Göteborg, som i sin tur ifrågasatte 
slutproduktens trovärdighet.  

I detta fall krävdes det enbart att inspelningsapparaturen förflyttades 200 meter på samma 
gata för att slutresultatet skulle kunna ifrågasättas. Eftersom att inspelningspositionen i 
Göteborg förändrades, påverkades förutsättningarna för den biofoniska aktiviteten på gatan, 
vilket i sin tur skulle ha kunnat leda till att slutproduktens utformning kan ha påverkats. I 
samband med förflyttningen av inspelningsapparaturen förändrades även förutsättningarna 
för den nattliga aktiviteten städerna emellan eftersom inspelningarna i Göteborg utfördes vid 
ett hotell som hade öppet 24 timmar om dygnet. Dessa parametrar bidrog till att 
sammanställningarna inte kunde analyseras utifrån helt rättvisa akustiska förhållanden. 

Ser man till sammanställningarnas helhet är de akustiska skillnaderna inte så annorlunda 
städerna emellan. Visst finns det skillnader när det kommer till närvaro och intensitet, men 
när det kommer till ljudinnehåll förhåller sig de båda ganska lika. Ett exempel är den 
utbredda aktiviteten för trafik och motorljud under dagen. Oavsett vilket lyssningssätt man 
förhåller sig till kommer man att uppmärksamma ljudet av fordon i de båda 
sammanställningarna. Samma sak gäller även ljudet av fotsteg. Det enda ljud som egentligen 
skiljde Göteborgs ljudinnehåll från Hudiksvalls var ljudet av spårvagnar. Till detta bör dock 
tilläggas att detta spårvagnsljud enbart är något som kan återfinnas i två andra svenska 
städer och bör klassas som unikt. Bortsett från denna unika ljudkälla fanns det även andra 
skillnader som inte bör förglömmas. Till exempel kunde man urskilja tydliga olikheter när 
det kom till närvaron av fågelsång i sammanställningarna. Man kunde även urskilja vissa 
dialektala skillnader mellan städerna samt att ljudet av fotsteg skiljde sig en aning åt 
beroende på i vilken stad sammanställningarna hade genomförts. Den tydligaste skillnaden 
var dock den nattliga aktiviteten som är väldigt hög i Göteborg men som var näst intill 
obefintlig i Hudiksvall. Denna skillnad kan man tydligast se utifrån ett frekvensperspektiv, 
men speglades även av större delen av informanterna i undersökningen.  

Slutligen kan man fråga sig vad som skiljer sig mellan en mindre stad och en storstad i 
Sverige när det kommer till akustisk aktivitet eller mångfald? Snarare bör frågan ställas om 
det är stadens storlek som är den egentliga underliggande faktorn till de akustiska 
olikheterna eller om det är platsen i staden som är den avgörande faktorn i hur resultatet 
speglas. 

6.2 Diskussion 
Då många forskare försöker att undersöka och minimera de noise-ljud som existerar i dagens 
städer, kan det vara viktigt att få en kunskap om hur olika städers storlek och utformning 
påverkar noise-aktiviteten. Sådana studier skulle kunna undersöka olika städers soundscape 
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och dess påverkan på omgivningen och människan som lever inom den. Eftersom varje stad 
är unik på ett eller annat sätt kan det vara viktigt att se om det finns tydliga akustiska 
skillnaderna mellan en stor stad och en mindre stad. Detta skulle kunna vara användbart för 
att se vilka likheter respektive skillnader som finns mellan två städer med tydliga 
storleksskillnader. Denna information skulle därefter kunna tillämpas vid utformandet av 
framtidens städer, för att kunna minimera aktiviteten för noise-ljud. Noise pollution anses 
som tidigare nämnt av WHO (World Health Organization) som ett utbrett hälsoproblem och 
studier om hur man ska kunna minska de förorenade ljuden i samhällen har intensifierats 
och globaliserats på senare tid (Adams, 2006). Genom liknande undersökningar som 
genomförts i denna rapport, skulle sådana studier kunna upplysa människor om hur den 
akustiska aktiviteten ser ut i en storstad eller en mindre stad i Sverige. 

Utifrån vad spektrogrammen i denna rapport visar, så finns det skillnader i akustisk närvaro 
mellan en storstad och en mindre stad i Sverige. Ser man till Hudiksvalls ljudinnehåll så 
minskas inte enbart de antrofoniska ljuden under nattetid, utan helt stannar av då klockan 
har passerat midnatt. Samma sak gäller även för de biofoniska ljuden. Inga människor vistas 
på gatorna efter det att klockan passerat midnatt, fram tills det att de första arbetarna ska till 
jobbet. Det finns enstaka tillfällen i originalinspelningarna som redovisar akustisk aktvitet 
under den tiden, men aldrig i sammanställningarna. I Göteborg i sin tur finns det inga helt 
tysta perioder i sammanställningarna. Ljudnivåerna minskar en aning, men man kan 
fortfarande höra tydliga inslag av antrofoniska och biofoniska ljud dygnet runt. Av all den 
information som ljudinspelningarna och spektrogrammen bidragit med i denna 
undersökning, är det denna skillnad som speglas tydligast. Att Hudiksvall är tyst under 
natten, medan Göteborg förhåller en relativt konstant ljudnivå dygnet runt. 

Andra användningar av ljudmaterialet skulle kunna vara om man önskade att identifiera 
akustiska avvikelser mellan de båda städernas ljudinnehåll. Detta skulle kunna bidra med 
ytterligare kunskap för framtida undersökningar inom området, samt att få ytterligare 
vetskap om vilka ljud som vistas i olika städer. Ett sådant exempel skulle till exempel kunna 
vara att studera de biofoniska skillnaderna, eller att undersöka den antrofoniska närvaron 
mellan olika städer under ett dygn. Detta skulle kunna bidra med en bredare förståelse om 
hur utbrett det så kallade noise pollution sträcker sig i Sverige. Är det enbart storstäder som 
lider av noise pollution eller är det ett problem som involverar samtliga städer i Sverige där 
antrofonisk aktivitet existerar?  

Ser man till den biofoniska aktiviteten för fåglar städerna emellan, så skiljer sig dem en aning 
åt. Detta speglades tydligt av informanterna i undersökningen, då nästan samtliga uppfattade 
till exempel ljudet av fågelsång i Hudiksvalls sammanställning, medan ungefär en femtedel 
reflekterade över fågelsången i Göteborg. Dessa naturliga ljud verkade ha en tydlig effekt på 
informanterna, trots att de bara var aktiva under en kort del av sammanställningarna. Detta 
skulle kunna förtydliga Wilson (1999, i Pijanowski, et al., 2011) tes som hävdar att naturliga 
miljöer är de mest innehållsrika landskap människor kan uppleva och att mycket av denna 
information består av ljud. Att enbart en källa från naturen (fåglar) skulle kunna påverka 
människor så tydligt när de uppfattas tillsammans med andra centrala stadsljud. En 
anmärkningsvärd iakttagelse i denna undersökning var dock att informanterna i Hudiksvall 
inte tycktes reflektera över fågelsången, medan resterande informanter ansåg fågelsången 
som något avvikande i ljudbilden.  

Om man utgår från att biofoniska ljud är något som är mer förekommande i mindre städer, 
skulle detta kunna förklara varför informanterna i Hudiksvall inte reflekterade över 
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fågelsången. Jämför man de båda sammanställningarnas akustiska aktivitet under morgonen 
kan man höra tydliga biofoniska skillnader mellan de båda städerna. Detta skulle kunna 
innebära att en person som bor i Hudiksvall skulle kunna uppleva fågelsång som något så 
alldagligt att denne inte reflekterar över ljudkällan. Till skillnad mot från informanterna i 
Hudiksvall, skulle detta ljud eventuellt kunna uppfattas som något avvikande i ljudbilden för 
en person som var bosatt i Göteborg eller Stockholm. Att fågelsång kanske inte utmärker sig 
lika tydligt i staden Göteborg som i Hudiksvall. Något som även kan förstärkas efter det att 
man har studerat närvaron av fågelsång i båda sammanställningarnas originalinspelningar. 
Där kan man höra en tydligare aktivitet och närvaro av fågelsång i Hudiksvalls ljudinspelning 
än den i Göteborg. 

Bortsett från fågelsången, fanns enbart ett annat specifikt ljud som lika många informanter 
reflekterade över och det var plingljudet från spårvagnarna. Givetvis fanns andra mer 
enhetliga ljudkällor liknande fordon och människor som beskrevs av informanterna i 
undersökningen, men inga specifika ljud så som fågelsång eller plingljudet. På sätt och vis 
ansågs plingljudet vara karaktäriserande för staden Göteborg av två tredjedelar av 
informanterna som deltog i undersökningen. Detta både förstärker och ifrågasätter Schafers 
resonemang om att ljud i städer innehåller lite akustisk information (1977, i Pijanowski, et 
al., 2011). Det finns olika tänkbara förklaringar till varför just plingljudet uppfattades så 
tydligt av nästan samtliga informanter. Bland annat så förhåller sig ljudet en aning högre upp 
i frekvensbandet än vad det mer vanligt förekommande antrofoniska ljuden gör. På så vis blir 
ljudet lättare att identifiera även om andra antrofoniska ljud var närvarande samtidigt. Andra 
orsaker skulle kunna vara att ljudet var aningen säreget och stod ut från mängden av de 
andra ljud och ljudkällor som fanns med i sammanställningarna. Majoriteten av 
informanterna som kunde identifiera ljudet av spårvagnarna hade erfarenheter av ljudkällan 
och dess karaktäriserande läte sen tidigare, och visste hur det lät när en spårvagn lämnade 
stationen. 

I Göteborg upplevde samtliga informanter att dem utifrån plingljudet kunde identifiera från 
vilken stad ljudupptagningarna var utförda. Något som även bekräftades av de tre 
informanterna från Stockholm som tog del av ljudmaterialet. För informanterna i Hudiksvall 
var tolkningen av plingljudet av helt annan karaktär och upplevdes av många som 
svåridentifierat. Samtliga informanter reflekterade över plingljudet, men enbart en av dem 
kunde identifiera vad som skapade ljudet. Om plingljudet upplevdes som alldagligt för 
informanterna i Göteborg, skulle man kunna resonera kring varför informanterna ändå 
reflekterade över ljudet. Finns det skillnaderna mellan fågelsång och spårvagnarnas 
plingljud?  

Utan att anta en allt för hypotetiskt diskussion, skulle spårvagnarnas plingljud kunna 
upplevas som något unikt för just staden Göteborg. Fågelsång däremot är inget som är unikt 
för just staden Hudiksvall, men kanske är mer vanligt förkommande än i staden Göteborg. 
Då spårvagnarnas plingljud är unikt är fågelsång enbart kanske ett biofonisk ljud som 
existerar i båda städerna, men upplev som tydligare i Hudiksvalls sammanställning än 
Göteborgs. 

6.3 Framtida arbete 
Man kan se slutprodukten i denna undersökning ur två synvinklar. Antingen nöjer man sig 
med innehållet och generellt hävdar att dagens städer består till större del av antrofoniska 
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ljud, eller så väljer man att utvärdera resultatet vidare. Vidare studier inom ämnet skulle 
kunna leda till dels mer konkreta undersökningsresultat, samt att inspelningarna väldigt 
praktiskt skulle kunna användas som ljudbibliotek eller ljudmallar för forskare eller 
ljudläggare. Dessa ljudbibliotek skulle kunna spegla hur svenska städer låter under 24 
timmar, samt vad som verkligen skiljer dem åt och hur dem skiljer sig åt. För att ta arbetet 
ytterligare framåt skulle dessa ljudbibliotek kunna utvidgas till landsomfattande 
undersökningar genom att utföra inspelningar från till exempel fem olika sorters städer i 
Sverige. Liknande sådana undersökningar har tidigare genomförts av WSP (World 
Soundscape Project), ett samfund som grundades i samband med Schafers tidigaste studier 
involverande olika städers soundscape. I en av dessa undersökningar publicerades bland 
annat en studie involverande inspelningar från fem olika Europeiska städer i fem olika länder 
i mitten av 1970-talet. Denna studie uppdaterades 2009 av ett finskt forskarlag i samarbete 
med Barry Traux, för att studera hur platsernas soundscape har förändrats med årens gång. I 
likhet med WSPs undersökningar, skulle de undersökningsmetoder som redovisats i denna 
rapport kunna studera de svenska städernas soundscape på ett djupare plan. Dessa studier 
skulle kunna vara baserade på invånarantalet i kommunerna, dess geografiska läge och hur 
detta skulle kunna påverka olika städers soundscape. Eftersom alla städer är unika på sitt 
eget vis skulle man kunna undersöka städer av olika storlekar för att sedan se hur de skiljer 
sig åt utifrån ett soundscape perspektiv. Ett exempel skulle kunna vara att genomföra 
undersökningar i städer med 10 000, 25 000, 50 000, 100 000 och slutligen 200 000 
invånare eller fler. På så vis skulle man kunna utvärdera alla akustiska avvikelser som 
existerar i svenska städer idag. Utifrån dessa inspelningar skulle man kunna upprätta ett 
slags övergripande ljudbibliotek som omfattar de akustiska aktiviteterna över större delen av 
de svenska städerna.  

En sådan undersökning skulle dock kunna tyckas paradoxal med tanken på att denna rapport 
snarare förespråkar att platsen där inspelningarna utförs kan ha en viktigare roll än stadens 
storlek. Denna utvärdering sammanställdes dock utifrån enbart en inspelning från respektive 
stad. Det framtida arbetet inom området bör helst involvera minst fyra olika platser i 
respektive stad. Dessa inspelningar skulle sedan behöva utvärderas och jämföras så att inga 
ojämställdheter existerar inspelningarna emellan. De olika inspelningsplatserna skulle till 
exempel kunna genomföras på fyra helt olika platser i en stad om man skulle vilja ha ett 
omfattande resultat, men skulle även kunna genomföras på en och samma gata. Detta helt 
beroende på vad man vill utvinna för resultat med undersökningen.  

Problematiken kring skapandet av ett sådant ljudbibliotek skulle kunna vara att dagens 
städer ständigt utvecklas. Om världens olja till exempel skulle ta slut, skulle människan vara 
tvungen att omkonstruera dagens fordon. Med största sannolikhet skulle denna 
omkonstruktion av fordon påverka fordonets läte. Om fordonets läte skulle förändras, skulle 
även ljudbilden i städerna att påverkas. Utifrån denna hypotes skulle man tvingas att 
uppdatera ljudbiblioteken, eftersom en helt ny ljudbild skulle prägla städerna. Detta behöver 
dock inte uppfattas som något negativt, utan snarare som något positivt. Detta skulle 
innebära att man skulle kunna utföra nya studier inom ämnet och använda de tidigare 
undersökningarna som referensmaterial. Utifrån de nya undersökningarna skulle man kunna 
jämföra skillnaderna mellan de gamla resultaten respektive de nya, och utifrån ett historiskt 
perspektiv studera den akustiska utvecklingen i städerna i Sverige. På så vis skulle man 
kunna bygga upp ett historiskt ljudbibliotek över städernas akustiska utvecklig från och med 
2000-talet. 
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Detta övergripande ljudbibliotek skulle sedan kunna användas för fortsatta studier inom 
soundscaping eller noise-undersökningar liknande användandet av Bernie Karuses 
ljudbibliotek i Pijanowski et al., (2010) studie. Ljudbiblioteket skulle kunna hjälpa till att 
utveckla begreppet soundscaping vidare, samt att bidra till större förståelse för hur akustiken 
i de svenska städerna förhåller sig. 



 

 52 

Referenser 
Adams, M., Cox, T., Moore, G., Croxford, B., Refaee, M. & Sharples, S. (2006) Sustainable 
soundscapes: Noice policy and the urban experience. Urban Studies, 43, (13), 2385-2398. 

Albert, D.G. (2001) Acoustic waveform inversion with application to seasonal snow covers. 
Acoustical society of America, 109, 1, 91-101. 

Alexandersson, H. (2006) Vindstatistik för Sverige 1961-2004. SMHI, 121. 

Bailey, P. (1996) Breaking the sound barrier: A historian listens to noise. Body & Society, 2, 
(2), 49-66 

Garrioch, D. (2003) Sounds of the city: the soundscape of early modern European towns. 
Urban History, 40, (1), 5-25. 

Gaver W.W. (1993) What in the world do we hear? An ecological approach to auditory source 
perception. Ecological Psychology, 5, (1), 1-29. 

Gordon-Salant, S. (2005) Hearing loss and aging: New research findings and clinical 
implications. Journal of Rehabilitation Research & Development, 42, (4), 9-24. 

Hansen, C, H. (2001) Occupational exposure to noise : Evaluation, prevention and control. I: 
C, H. Hansen (Red.) Fundamentals of Acoustics (s. 1 - 40). Bremerhaven : Wirtschaftsverlag 
N.W. 

Johnson, K. (1997/2003) Acoustic & auditory phonetics (2:a upplagan). Oxford: Blackwell 
Publishing 

Pearse, J.R. & Kingan M.J. (2006) Measurements of sound in airflow. University of 
Canterbury. Mechanical Engineering. 

Pijanowski, B. C., Villanueva-Rivera, L. J., Dumyahn S. L., Farina A., Krause, B. L., 
Napoletano, B. M., Gage, S. H. & Pieretti N. (2011) Soundscape ecology: The science of sound 
in the landscape. BioScience, 61, (3), 203-216. 

Raimbault, M., Lavandier, C., & Bérengier, M. (2003) Ambient sound assessment of urban 
environments: Field studies in two French cities. Applied Acoustics, 64, 1241-1256. 

Raimbault, M. & Dubois, D. (2005) Urban soundscapes: Experiences and knowledge. Cities, 
22,  (5), 339-350. 

Rusanski, E.P. (2006) Effect of MP3 encoding on the sounds of music. Potentials, IEEE, 25, 
(2), 43-45. 

Schafer, M. F. (1977/1994) The soundscape; Our sonic environment and the tuning of the 
world. Rochester: Destiny Books. 

SFS, 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet 

Southworth, M. (1969) The sonic environment of cities. Environment and behavior, 1, 49-70. 



 

 53 

Sveriges Kommuner och Landsting (2010) Kommungruppsindelning 2011. Revidering av 
Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning. Hämtad: 2012-02-10, 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommungruppsindelning 

Wright, A, R. & Goulamhoussen, G (2011) Influences of weather, damage and ageing on the 
performance of outdoor microphone windshields. Cirrus Research plc. Internoise 2011 
Proceedings, Osaka. 

Zahorik, P. (2002) Assessing auditory distance perception using virtual acoustics. Acoustical 
Society of America, 111, (4), 1832-1846. 

Östbye, H., Knapskog, K., Helland, K. & Larsen, L. O. (2003) Metodbok för medievetenskap. 
Malmö: Liber AB. 

Bilder: 

Flygfoto över Göteborg, http://kartor.eniro.se/. Hämtad: 2012-02-08 

Flygfoto över Hudiksvall, http://kartor.eniro.se/. Hämtad: 2012-02-08 

Flygfoto över Skövde, http://kartor.eniro.se/. Hämtade 2012-02-12 

 

 



 

 54 

Appendix A  -  Sammanställningarnas ljudinnehåll 
Utvärdering av sammanställningarnas ljudinnehåll utifrån Pijanowski et al., (2010) ramverk. 
Sammanställningarnas ljudinnehåll kommer att kategoriseras utifrån dess ljudkällor, och 
inte efter specifika ljud.  

 

Göteborgs sammanställning 

 

Geofoniska ljud: 

Vind (Enstaka vindinslag vid specifika tillfällen) 

 

Biofoniska ljud: 

Fågelsång (Fågelkvitter från två olika fågelsorter) 

Fotsteg (Platta skosulor, högklackade) 

Tal (Barn och vuxna, vissa dialektala inslag, inslag av icke inhemska språk) 

Mänsklig aktivitet (Hamrande mot betong, dragande av resväska mot kuperad betong, 
skrattande människor) 

 

Antrofoniska ljud: 

Allmänna fordon (Friktionsljud av däck, motorljud, gnisslande bromsar, stängda bildörrar) 

Bussar (Friktionsljud av däck, motorljud, hydrauliska broms och dörrljud) 

Lastbilar (Friktionsljud av däck, motorljud, hydrauliska bromsljud) 

Spårvagnar (Motorljud, plingljud då spårvagnen lämnar stationen, friktionsljudet av 
flenshjul mot räls) 

Cyklar (Roterandet av cykelhjul) 

Mänsklig aktivitet (Tryckluftsborrmaskin mot betong) 

Ventilationsfläkt (Hummande ventilationsfläkt) 
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Hudiksvalls sammanställning 

 

Geofoniska ljud: 

Inga specifika geofoniska ljud, bortsett från det regnet som inträffade innan inspelningarna 
genomfördes som gjorde markytan våt. 

 

Biofoniska ljud: 

Fågelsång (Fågelkvitter från fyra olika fågelsorter) 

Hund (Skall från hund) 

Fotsteg (Platta skosulor) 

Tal (Barn och vuxna, vissa dialektala inslag) 

Mänsklig aktivitet (Uppställning av stege) 

 

Antrofoniska ljud: 

Allmänna fordon (Friktionsljud av dubbdäck och vanliga däck, motorljud, gnisslande 
bromsar) 

Bussar (Friktionsljud av däck, motorljud, hydrauliska bromsljud) 

Lastbilar (Friktionsljud av däck, motorljud, hydrauliska bromsljud) 

Tåg (Distanserat tågljud under natten) 

Högtalare (Musik från högtalare) 

Neonskylt (Elektriskt hummande neonskylt) 

 

 


