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Sammanfattning 
 

Rapporten undersöker en metod för att gestalta en historisk ljudvandring genom Skövde stads 
ljudlandskap under 1700-talets andra hälft. Till undersökningen sammanställdes en metodik 
där fundamenten var tankesätt och begrepp influerade från tre tidigare forskningsdiscipliner. 
Baserat på metodiken framställdes en prototyp av en ljudvandring genom Skövde stad, som 
synskadade och normalt seende informanter fick ta del av. Prototypen realiserades med hjälp 
av en 360-gradig högtalarformation runt den sittande lyssnaren. Ljudvandringen upplevdes 
positivt av samtliga informanter, och inga tydliga skillnader kunde utläsas mellan normalt 
seende och synskadade. Då medelåldern på deltagarna i undersökningen var relativt hög, 
skulle möjligen ytterligare studier kunna genomförts på informanter i lägre åldrar för att 
undersöka om även de uppfattar ljudlandskapet som trovärdigt. Framtida forskning skulle 
kunna involvera ljudvandringar som stimulerar fler sinnen än bara hörseln, eller 
ljudvandringar som redskap för test av framtida stadsplaneringar eller bebyggelseprojekt. 
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1 Introduktion 
Denna rapport presenterar en metod för att gestalta historiska ljudlandskap utifrån ett tvärvetenskapligt 
tillvägagångssätt. Den redogör för en metodik för att gestalta historiska ljudvandringar i virtuella 
miljöer med hjälp av multihögtalarkonstellationer. Gestaltningen realiserades som en sensorisk 
ljudvandring genom Skövde stads ljudlandskap under 1700-talets andra hälft, där ljuden i staden 
ledsagar och informerar lyssnaren om företeelser i en vardag i staden. Metodiken är en 
sammanslagning av begrepp och tankesätt hämtade från tre etablerade forskningsområden. Begreppen 
och tankesätten har tillsammans möjliggjort ett gestaltande av sensoriska upplevelser av historiska 
miljöer, med fokus på hörseln som sinne. Detta möjliggör för upplevelser av historiska platser eller 
samhällen utan användandet av synen eller talet som informativt medium. Gestaltning av ljudlandskap 
skapar möjligheten för både normalt seende och synskadade människor att uppleva historia på ett nytt 
sätt.  

Den första metodikpelaren kan närmast beskrivas som en akustikarkeologisk utvärdering av Skövde 
stad genom konstruktion av en kartografisk och demografisk karta över staden. Unika akustiska 
företeelser kopplas genom förfarandet till specifika geografiska positioner. Den akustiska kartan 
realiserar en hypotetisk modell av stadens struktur baserat på stadens arkitektoniska uppbyggnad och 
dess materialanvändning förenat med dess akustiska egenskaper. Den demografiska utvärderingen av 
individerna i staden utfördes för att placera specifika individer till geografiska positioner i staden. Där 
husförhörslängderna kunde sammankoppla unika hushåll till specifika tomtnummer som redogör för 
olika individers geografiska position i staden. 

Den andra metodikpelarens funktion är att skapa en vardagspuls i staden, som realiseras med hjälp av 
tidsgeografins och hermeneutikens tankesätt och begrepp. Det tidsgeografiska användningsområdet 
hämtade mycket influenser från vardagliga projekt och de platsbundna domäner som existerade i 
staden under 1700-talet. Här strukturerades även tidsgeografiska banor för specifika yrken och 
människor i staden för att kunna avgöra den spatio-temporala aspekten av olika individers 
platsbundenhet. Hermeneutiken användes huvudsakligen för att tolka användandet av källmaterialet 
tillsammans med tidsgeografin. 

Den tredje och sista metodikpelaren var en sammanslagning av olika tillvägagångssätt inom modern 
ljudforskning och då framförallt i urbana miljöer. Här utnyttjades urbana ljudlandskapsbegrepp inom 
en historisk kontext för att kunna möjliggöra en bredare förståelse om vilken inverkan olika 
komponenter och objekt kan ha haft i ljudlandskapet. Användandet av historiska ljudvandringar 
utnyttjades för att möjliggöra gestaltningar av rörliga ljudlandskap som framställs utifrån metodikens 
pelarfundament. 

Den framtagna metodiken resulterade i en ljudvandringsprototyp som erbjöd informanterna 
möjligheten att uppleva en ljudvandring genom Skövde stad under 1700-talets andra hälft. Prototypen 
spelades upp med hjälp av ett multihögtalarsystem som placerades i en cirkulär formation runt 
lyssnaren. Utvärderandet av informanternas (dels normalt seende och dels synskadade) upplevelse 
utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer som följde en kvalitativ fast strukturerad 
surveydesign. Informanternas svar analyserades utifrån ett semantiskt bearbetande för att kunna utläsa 
olika lyssningssätt bland dem. Beroende på hur en informant lyssnade på gestaltningen skulle detta 
kunna spegla dennes förmåga att beskriva ljudlandskapet eller upplevelsen av ljudvandringen.  
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2 Bakgrund 
Ljud som fysiskt fenomen kan förklaras som de tryckvariationer som uppstår inom ett specifikt 
medium då ett vibrerande objekt satt dess yta i svängning, vars oscilleringar sedan registrerats av 
trumhinnan i örat. För att ljud ens ska kunna existera krävs någon form av medium liknande luft, 
vatten eller olika sorters solider som det kan sprida sig inom, ljud kan alltså inte färdas eller uppstå i 
vakuum. Vad som skapar ett ljud kan ha en inverkan på hur vi uppfattar det, knackar du till exempel 
på ett fem centimeter tjockt fönsterglas så låter inte det likadant som när du skrapar på en fem 
centimeter tjock aluminiumplåt. Anledningen till detta är för att de båda har olika naturliga frekvenser, 
samt att ett objekts akustiska karaktär påverkas av hur det berörs, beröringen påverkar alltså 
amplitudens tidsvariation och dess spektrala vibration. Objektets naturliga frekvens kan i sin tur höras 
av människan om amplituden och objektets vibrationer är tillräckligt stora och om objektet frekvens är 
inom det mänskliga örats frekvensomfång. Beroende på vad och hur objektet sätts i svängning kan i 
sin tur påverka hur vi uppfattar ljudet. Storleken och utseendet på ett objekt har en inverkan på ljudet 
som det producerar, där stora objekt tenderar att skapa mer lågfrekventa ljud än mindre (Gaver, 1993 
sid. 7). Formen på objektet avgör i sin tur frekvensinnehållet på ljudet som objektet producerar (Gaver, 
1993 sid. 7). Utan att gå in allt för djupt på ljudets fysiska aspekter kan man förenklat säga att ”things 
make sounds, and different things make different sounds” (Schnupp, Nelken & King, 2010 sid. 2).  

Olika objekts karaktäriserande läte kan ge oss information om olika fysiska objekt i vardagen eller 
händelser i omgivningen. Liknande det Schnupp, Nelken & King förklarar så bidrar ljudvågor med 
värdefulla ledtrådar om olika objekts fysiska egenskaper eller rörelse, samtidigt som vi försöker förstå 
något om ljudets källa (Schnupp et al., 2010 sid. 2-3). För att verkligen kunna förstå ett ljud behöver vi 
identifiera dess ursprungskälla. Om vi till exempel hör ett återkommande ljud i en viss miljö så bidrar 
inte detta ljud med mycket information i landskapet innan vi har skapat oss en uppfattning om dess 
ursprung eller källa. Olika platser bidrar med olika sorters ljud, som i sin tur har en specifik roll i 
relation till dess omgivning. Står du till exempel vid en trafikerad motorled är chansen stor att dess 
auditiva landskap präglas av antropogena ljud medan det djupt inne i Amazonas regnskogar säkerligen 
domineras av biologiska eller geologiska ljud. Dessa ljudlandskap bidrar i sin tur med information om 
vilka objekt som finns i omgivningen och vad eller vilka det är som skapar ljuden i relation till miljön. 
Ljudlandskap (soundscape) som begrepp introducerades tidigast av R. Murray Schafer och kan 
förklaras som alla tillhörande ljud man kan höra inom ett specifikt område (Schafer, 1977/ 1994). Från 
det att begreppet myntades har en hel del forskning inom området genomförts, och då framförallt inom 
urbana miljöer. 

Mycket av dagens ljudforskning kretsar kring de akustiska fenomen som kan återfinnas i moderna 
städers ljudlandskap och hur dessa ljud speglar stadens ljudlandskap och påverkar de som lever inom 
det. Bland dessa urbana ljudlandskapsstudier kan man hitta en stor andel noise-studier, som dels 
undersöker definitionen av de mindre uppskattade ljuden i ljudlandskapet liknande Schulte-Fortkamp, 
Brooks & Bray (2007); Adams, Cox, Moore, Croxford, Refaee, & Sharples (2006); Davies, Adams, 
Bruce, Cain, Carlyle, Cusack, Hall, Hume, Irwin, Jennings, Marselle, Christopher, Plack, & Poxon, 
(2012) och vilken inverkan nosie har på den mänskliga hälsan eller välbefinnandet Babisch (2008); 
Welch, Shepherd, Dirks, McBride & Marsh (2013); Persson Waye, Bengtsson, Kjellberg & Benton 
(2001). Noise i sig är ett komplicerat forskningsområde då begreppet egentligen saknar en enhetlig 
definition eller en generell ursprungskälla. Traux förklarar noise som ouppskattade, omusikaliska och 
höga ljud, eller ljud som har en negativ inverkan på kommunikationsförmågan (Traux, 1999). 
Förhåller man sig till Baileys definition, så förklarar denne noise som en oprecis kategori av ljud som 
vanligen registreras som omåttlig, osammanhängande, förvirrande och degenererande (Bailey, 1996). 
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Levarie förklarar i sin tur noise som ljud som kan urskiljas från andra ljud på grund av dess avsaknad 
av tonalitet och pitch (Levarie, 1977 i Bailey, 1996). Begreppets innebörd varierar dock beroende på 
vem som behandlar ämnet och vilket forskningsområde som studerar fenomenet. Det som är 
gemensamt för begreppet är att det ofta sammanknyts till ljud som inte är uppskattade i ljudlandskapet 
eller som har en negativ inverkan på människorna i det. I noise-studier involverande den mänskliga 
hälsan identifierade Zannin noise som orsak till olika hälsoproblem i Brasilien (Zannin, 2002, i 
Adams, 2006). Babisch studerade i sin tur relationen mellan noise och hjärtproblem bland män 
(Babisch, 1999, i Adams, 2006), och Evans undersökte påverkan av noise på barn i vardagslivet 
(Evans, 2001, i Adams, 2006). Noise är en viktig fråga i dagens urbana ljudlandskap, men är 
egentligen bara en del av alla de komponenter som formar ett urbant ljudlandskap.   

Andra ljudlandskapsstudier har fokuserat mer kring vilka akustiska komponenter som präglar de 
urbana miljöerna liknande Ruocco och Attenborough som tidigt beskrev att det ökande användandet 
av motorfordon i städerna har bidragit till ett påtagligare lågfrekvent ljudlandskap som i sin tur 
resulterat i ett permanent bakgrundsljud (Ruocco, 1974; Attenborough et al., 1976, i Raimbault & 
Dubois, 2005). Barber, Crooks & Fristrup, förklarar i sin tur att mänskligt producerade ljud så som 
motorljud, sirener eller friktionsljuden från däcken på bilar nu mera dominerar städers ljudlandskap 
(Barber et al., 2010, i Pijanowski, Villanueva-Rivera, Dumyahn, Farina, Krause, Napoletano, Gage, 
Pieretti, 2011). Båda dessa studier generaliserar en enhetlig auditiv utveckling av antropogena ljud i 
urbana ljudlandskap, men det är viktigt att ha i åtanke inom vilken kontext ett ljudlandskap uppfattas, 
och hur denna kontext speglar dess ljudinnehåll och hur det uppfattas Mängden av mänskligt 
producerade ljud i en stad speglar inom vilken ljudlandskaplig geografisk kontext man befinner sig. 
Förhåller man sig till Southworth (1969) tidiga observation, 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. Till skillnad från urbana omgivningar valde Wilson att 
studera de naturliga miljöerna som han hävdar är de mest innehållsrika landskap människor kan 
uppleva och att mycket av denna information består av 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). Förenklat kan man uttrycka det som att utvecklingen 
som dagens städer genomgått har tagit oss längre och längre ifrån naturen och dess naturliga ljud. 

Tidigare forskning har bedrivits för att försöka återskapa dessa moderna ljudlandskap i virtuella 
miljöer med hjälp av bland annat multihögtalarsystem eller andra 360 gradiga uppspelningsmiljöer. 
Dubois, Gustavino & Raimbault (2006) studerade det lingvistiska utforskandet av verbal data för att 
undersöka den reproduktiva inverkan av ett ljudlandskap utifrån ett kognitivt bearbetande av 
omgivningars ljud i laboratoriemiljöer. Där man bland annat använde sig av surround-mikrofoner för 
att återskapa ett diffust ljudfält som projicerades med hjälp av multikanalsuppspelningsmöjligheter. 
Atkinson (2011) i sin tur undersökte möjligheten att återskapa en precis återgivning av ett 
sportevenemang i Auditoryum (en tredimensionell specialdesignad ljudstudio på Brightons 
Universitet) där målet var att återskapa en akustisk omgivning som kunde förhålla sig så lik dess 
ursprungliga miljö som möjligt. Kimura och Kakeshi (2007) studerade möjligheten att återskapa ett 
ljudfält med hjälp av wave field synthesis, en teknik som sammansätter vågor inom ett akustiskt rum 
genom att använda ett flertal mikrofoner och högtalare placerade inom rummets gränser. Detta är bara 
några av de tidiga undersökningar som genomförts för att försöka återskapa ljudlandskap eller ljudfält 
av moderna samhällen eller platser. Det finns dock en typ av ljudlandskap som sällan återskapats eller 
återgivits inom forskningssammanhang och det är det historiska eller det inte längre existerande 
ljudlandskapet.  
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Om man nu skulle jämföra en modern stad med dagens mått mätt med hur den lät för ungefär 300 år 
sedan, skulle man kunna fråga sig vad som skiljde dem åt? I kontrast till dagens ljudundersökningar i 
urbana miljöer så kan man inte gå ut genom dörren med en mikrofon och genomföra ljudinspelningar 
och sammanföra dessa inom en historisk kontext. En gestaltning av ett historiskt ljudlandskap kräver 
ett mer avancerat och tidskrävande arbete eftersom sådana samhällen inte längre existerar i de nu mera 
moderniserade städerna. Det finns heller inga ljudinspelningar från den tiden som kan förklara eller 
berätta om dess ljudlandskap, då den tidigaste apparat som kunde återspela inspelat ljud konstruerades 
1868 av Thomas Edison (Sterne, 2003). Istället för att leta efter bevarade ljudinspelningar från just den 
tiden kan man fokusera kring materialanvändningen och rumsligheten i dessa samhällen för att kunna 
gestalta dess ljud i landskapet. Med hjälp av att använda samma material eller verktyg, på samma sätt 
som de utnyttjades av människorna i staden, kan man spela in ljud i moderna miljöer som skulle kunna 
representera ljud och ljudkällor i 1700-talets Skövde. Man kan även utnyttja bevarade texter och 
historiska undersökningar som kan ge en fingervisning om hur städerna lät under den tiden. 

I Europa för ungefär hundra år sedan så utgjordes majoriteten av transporterna i moderna städer och 
industrier av hästar, vars hovslag och frustande var tydligt närvarande i städer (Garrioch, 2003). Lika 
närvarande var även bullrandet av hästvagnarna i trä och dess järnbeklädda hjul (Gay, 1716 i Garrioch, 
2003). Wien uppmätts ha haft ungefär 3 300 privata färdmedel och över 600 allmänna droskor år 
1780, vilket kan upplevas som mycket men var fortfarande färre i antal än både Paris och London 
(Garrioch, 2003). Prezzl beskriver hur en man från landsbygden som besöker Wein för första gången 
kryper runt kring stadens gator för att inte bli krossad av hästarna och dess tillhörande vagnar i staden 
(Prezzl, 1786-90 i Garrioch, 2003). Här ger Prezzls beskrivningar om staden en inblick om det 
biologiska inflytandet av transportmedel i stadens vardag och dess närvaro och aktivitet. Schafer i sin 
tur förklarar ett generellt missnöje i Europa över ljudet av hästar och dess vagnar när de färdades över 
kullerstensgatorna. Här använder sig Schafer av några utdrag från Smollett och Mair för att förstärka 
sitt påstående; ”... and by five o´clock I start out of bed, in consequence of the still more dreadful 
alarm made by the country carts, and noisy rustics bellowing green pease under my window.” 
(Smollett, 1966 i Schafer 1977/1994 sid. 62). Eller som Mair uttrycker det, ”The creaking of the 
wheels is indescribable. It is like no sound ever heard in all your life, and make your blood run cold. 
To hear a thousand of these wheels all groaning and creaking at one time is a sound never to be 
forgotten-it is simply hellish.” (Mair, 1868 i Wilson 1970 i Schafer, 1977/1994 sid. 62) 

I Schafers mening var de mest inflytelserika akustiska förekomsterna i tidiga europeiska städer just 
ljudet av hästvagnar, en ljudföreteelse som i hans ljudlandskapsterminologi skulle beskrivas som 
keynotes. Keynotes i sin tur kan förklaras som de vanligaste förekommande ljuden i ett ljudlandskap 
(Schafer, 1977/1994 sid. 62). Ser man till Traux definition av noise skulle både Mairs och Smolletts 
beskrivningar av ljudet från hästarna och dess vagnar kunna placeras inom just den kategorin. Bortsett 
från just användandet av hästar som transportmedel i 1700-talets städer fanns det även andra djur i 
städerna som närvarade i ljudlandskapet. Mercier förklarar en mer biologisk aspekt i historiska 
samhällen där ljudet från hästar, bräkandet av vallande får eller grisarnas skrik från stadens slakterier 
inte alls var ovanliga i europeiska städernas centrum innan dess att järnvägen introducerades som 
transportmedel (Mercier, 1997, i Garrioch, 2003). Till skillnad från dagens städer så utgjordes 
drivkraften i transportmedlen under 1700-talet av djur och var tydligt framträdande i 1700-talets 
stadskärnor (Garrioch, 2003). Ser man till användandet av transportmedel drivna av djur i dagens 
moderna städer i Europa så är den närmast till minimal. Speciellt om man jämför med det breda 
utbudet av motorbaserade transportmedel som präglar dagens moderna samhällen. 

Smith (1999) påpekar i sin tur att bortsett från de biologiska ljuden från djur i städer, så hade ljudet av 
den mänskliga rösten ett stort inflytande på de urbana ljudlandskapen förr i tiden. Där ljudet av 
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utomhussamtal hade en stor prägel på städers auditiva omgivningar. Beroende på väder, bredden på 
gatan, antalet reflektionsytor eller andra omringande ljud, kunde folk höra konversationer från andra 
människor från ett betydande avstånd, speciellt ovanför marknivån (Smith, 1999 sid. 58). Det var även 
många grannar som konverserade högljutt över gatorna och offentliga förolämpningar var en vital del i 
vardagen för de lokala sociala interaktionerna i moderna städer som London (Shoemaker, 2000). Inte 
bara transportmedel, djur och människor utgjorde en viktig del i det ljudlandskap som projicerades i 
moderna historiska städer, 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 städers identitet med hjälp av deras karakteriserande läte 
(Corbin, 1994/1998, i Garrioch, 2003).  

Ser man till de ljudlandskap och ljudkällor som beskrivits hittills i kapitlet har dessa fokuserat kring 
moderna storstäder under 1700-talet. Skövde var ingen modern stad under 1700-talet, utan var snarare 
ett jordbrukarsamhälle som huvudsakligen ägnade sig åt jordbruk och egennäring. Antalet invånare i 
staden 1771 uppmättes till 430 boende inom stadens gränser, där merparten av invånarna var bönder 
(Fridell, 1940). För att få en uppfattning om Skövde stads storlek i relation till dess samtid, kan det 
tilläggas att Stockholms stad enligt Sven Liljas beräkning hade 17 981 invånare 1760 (Hayen, 2007). 
London, som i sin tur var Europas största stad vid mitten av 1700-talet hade ungefär 650 000 invånare 
(Floud & Nansen McCloskey, 1994). Skillnaderna i ljudinnehåll mellan en modern storstad som 
London och Skövde var antagligen påtagliga när det kommer till intensitet och auditiv närvaro, då de 
båda städerna skiljer sig i både folkmängd och utveckling. Antagligen har respektive stad haft ett mer 
eller mindre unikt akustiskt landskap, vilket i sin tur gör det komplicerat att jämföra olika städers 
ljudlandskap som skiljer sig i både storlek och utveckling. I kontrast till en modern europeisk storstad 
finns det måttligt med information nedskriven kring den akustiska aktiviteten som existerade i Skövde 
stad under just den tiden. En logisk fråga i sammanhanget skulle då kunna vara hur Skövde stads 
ljudlandskap förhöll sig till just den epoken, och vilka ljud som präglade en vardag i just det 
ljudlandskapet? För att besvara denna fråga behöver man genomföra en historisk utvärdering av staden 
utifrån dess sociala och kulturella aspekter, men även demografiska, geografiska och kartografiska 
aspekter. Man behöver ett verktyg som kan placera samtliga invånare i staden till geografiska 
positioner, samtidigt som man behöver skaffa sig en förståelse om dessa individers vardag. Dessa 
vardagliga interaktioner mellan människor och objekt i staden skulle därefter kunna transkriberas till 
akustiska företeelser, som i sin tur skulle kunna berätta om stadens ljudlandskap. 
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3 Problemformulering  

3.1 Mål och syfte 
 

I det här arbetet undersöks en metodik som kan användas för att gestalta historiska ljudvandringar i 
landskap som inte längre existerar eller blivit ersatta av ett mer modernt samhälle. Metodikens syfte är 
att möjliggöra för en akustisk gestaltning av en stad och dess vardagsliv utifrån ett vetenskapligt 
ljudlandskaps-perspektiv. Metodiken utnyttjade tre olika fundament, där varje metodfundament hade 
en viktig funktion att fylla vid realiserandet av ljudlandskapet. Metodiken var inte tänkt att resultera i 
någon definitiv sanning om hur historiska ljudlandskap lät under en specifik tid, eftersom detta skulle 
vara omöjligt. Metodiken handlar snarare om att presentera en möjlighet att skapa en bredare 
förståelse kring ljudlandskap i historiska samhällen och hur man transkriberar vardagliga aktiviteter 
till akustiska företeelser i omgivningen och realiserar dessa till virtuella ljudlandskap. De teoretiska 
metodfundamenten låg till grund för den ljudvandringsprototyp som realiserades i högtalarsystemet på 
Stadsmuseet i Skövde och utvärderades av informanterna i undersökningen. 

 

3.2 Frågeställning 
 

Den metodik som använts i arbetet är baserad på tankesätt och begrepp influerade från tre etablerade 
forskningsdiscipliner: 

• Den första metodpelaren är en akustikarkeologisk utvärdering av en miljö genom konstruktion 
av en kartografisk och demografisk karta. 

• Den andra metodpelaren består av att analysera fram en vardagspuls i den tänkta miljön, med 
hjälp av tidsgeografi och hermeneutikens tankesätt och begrepp. 

• Den tredje och sista metodpelaren är tillvägagångssätt hämtade från modern ljudforskning. 

Frågeställningen för arbetet lyder: Är en metodik baserad på dessa tre metodpelare lämplig att använda 
för att på ett vetenskapligt sätt realisera ett ekologiskt historiskt ljudlandskap i virtuella miljöer?  
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4 Metod 
Att enbart använda sig av ett specifikt forskningsområde för att konstruera en gestaltning av ett 
historiskt ljudlandskap skulle i den här undersökningen vara problematiskt. Då tidigare 
undersökningar inom området inte finns tillgängligt skulle det vara komplicerat att bara välja ett 
befintligt forskningsområde för att besvara problematiken som uppstår vid en gestaltning av ett 
historiskt ljudlandskap. Det finns däremot forskningsdiscipliner som behandlar olika delar av 
problematiken och som tillsammans skulle kunna inkluderas vid en gestaltning. Till exempel finns det 
begrepp och tankesätt inom tidsgeografin som skulle kunna användas för att utvärdera aktiviteten eller 
pulsen i en stad, som i kombination med hermeneutikens tolkande skapar en möjlighet till utformandet 
av en generell vardagsstruktur i just det samhället. Akustikarkeologi i sin tur skulle kunna bidra med 
att konstruera en modell av staden som sedan skulle kunna användas för att utföra generella 
beräkningar för olika ljuds spridning i staden. Den moderna ljudlandskapsforskningen skulle kunna 
bidra med viktiga tankesätt kring akustiska komponenter inom ett urbant ljudlandskap och hur de 
samexisterar utifrån ekologiska aspekter. Syftet med metodiken är att väva samman tankesätt från 
tidigare forskningsdiscipliner för att kunna skapa en akustisk gestaltning av en akustisk vandring 
genom ett historiskt landskap som förhåller sig till det källmaterial som finns tillgängligt om staden. 
En teoretisk grund som bygger på tidigare forskningsområden som i den här undersökningen 
sammanslagits till en metodik bestående av tre pelarfundament. 

Andra aspekter som försvårar en gestaltning av ett historiskt ljudlandskap är att det dokumenterade 
källmaterialet som finns tillgängligt om staden varierar i innehåll beroende på vart i tiden man 
befinner sig. Ju längre bak i tiden man vill inrikta sig, desto svårare är det att finna information eller 
källmaterial till platsen eller dess samhälle. Till exempel skulle det vara lättare att hitta tomtkartor över 
Skövde stad under mitten av 1900-talet än om man jämför med Skövde stad under 1500-talet. Ju 
längre bak i tiden man vänder sig desto svårare blir det att skapa en gestaltning med tillräckligt solid 
informativ bakgrund. Bortsett från denna informationsaspekt finns det även en rumslig aspekt som är 
viktig vid en gestaltning av ett historiskt ljudlandskap. Skövde stads utseende under just den tiden kan 
ha en stor inverkan på hur ljudet i staden kan ha färdats och dess spridningsmöjligheter. Detta kan 
även i sin tur påverka hur dessa ljud kan ha uppfattats av människorna inom stadens gränser. Vilka 
sorters byggnadsmaterial användes i staden under just den tiden och hur såg den typiska arkitekturen 
ut? Vilka transportmedel användes i staden och var? Var och hur arbetade olika individer i staden? 
Besvarandet av liknande frågor skulle kunna bidra till en djupare insikt om staden som helhet, och på 
så vis även bidra till en mer tidsenlig och korrekt gestaltning av staden. Både de tidsmässiga och 
rumsliga aspekterna behöver noggrant studeras för att kunna genomföra en gestaltning som förhåller 
sig väl till det akustiska samhälle som faktiskt existerade i Skövde under just den tiden. Gestaltningen 
av ljudlandskapet består inte enbart av förståelsen av stadens struktur, demografi och puls, utan även 
av realiserandet av ljudvandringen och dess tillhörande ljud. Där man undersöker hur man skapar en 
ljudvandring som kan uppfattas som realistiskt med hjälp av ett visst antal högtalare och dess 
tillhörande medieutrustning, och hur en sådan ljudvandring uppfattas. 

En poängtering av betydelse innan metodiken presenteras är att klargöra att ett fysisk ekologiskt 
ljudlandskap (det som vi hör när vi går utanför dörren) inte är detsamma som det som projiceras 
genom ett antal högtalare vid en artificiell ljudvandring. Visst kan de påminna om varandra om man 
enbart fokuserar på det auditiva innehållet, men det finns tydliga skillnader mellan de båda. I ett 
naturligt ljudlandskap använder man sig av människans samtliga sinnen för att bearbeta intryck som 
uppstår i landskapet, till skillnad från ett realiserande ljudlandskap som berättas med hjälp av ett visst 
antal högtalare enbart fokuserat på ett sinne, hörseln. I denna studie undersökte man hur man kunde 
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framställa en ljudvandring med hjälp av ett visst antal högtalare och hur detta ljudlandskap sedan 
uppfattades av informanterna som får ta del av den. Att man skapar en fiktiv vandring genom Skövde 
stad under 1700-talets andra hälft, genom att konstruera en stad och dess vardagspuls utifrån dess 
akustiska premisser. Fokus låg på utnyttjandet av hörselns förmåga att bearbeta information i 
omgivningen och för att undersöka nya representationsmöjligheters möjlighet att förmedla auditiva 
upplevelser. Smith (2003) ställer frågan om det faktiskt är möjligt att återskapa ett akustiskt 
ljudlandskap, och vad en sådan gestaltning skulle kunna innebära. Metodiken som kommer presenteras 
i de kommande kapitlen är ett försök till att komma ett steg närmare en lösning på realiserandet av ett 
historiskt ljudlandskap. 

4.1 Undersökningsmetod 
 

Då undersökningar liknande denna kan anses som unika inom sitt slag behöver man konstruera en 
metodik som kan ligga till grund för den vetenskapliga aspekten i studien. Utan en fungerande 
metodik skulle gestaltningen kunna ses som subjektiva spekulationer. Metodikens ramverk som 
konstruerats begränsade formen av spekulationer genom att strukturera uppkomsten och närvaron av 
ljud i staden i förhållande till dess källmaterial. Syftet med denna metodik var alltså att ringa in alla 
viktiga komponenter i ett historiskt ljudlandskap och knyta samman dessa med vetenskapliga metoder 
och forskningsdiscipliner. I det här projektet har jag valt att dela in projektet i tre olika metoddelar, där 
varje del representerar tankesätt från en eller flera forskningsinriktningar. De olika metoddelarna i 
undersökningen beskrivs i denna undersökning som tre olika metodpelare, som alla är beroende av 
varandra vid realiserandet av ett historiskt ljudlandskap. 

4.1.1 Metodpelare 1 (Akustikarkeologi) 
 

Akustikarkeologi är ursprungligen en förgrening av forskningsdisciplinen musikarkeologi, och kallas 
internationellt för archaeoacoustics. Akustikarkeologi förklaras av Wright som ett tillvägagångssätt 
för att undersöka de akustiska egenskaperna i antika artefakter, byggnader eller naturliga miljöer för 
att ytterligare belysa det förflutna (Wright, 2007). Begreppet är enkelt förklarat en sammanslagning av 
huvudsakligen forskningsdisciplinerna arkeologi och akustik. I den här rapporten används begreppet 
akustikarkeologi före det internationella begreppet archaeoacoustics. 

Ser man till den arkeologiska aspekten av akustikarkeologi har källmaterialet en viktig inverkan på 
gestaltningens akustiska premisser. Dels har de bevarade kartorna och texterna en viktig funktion vid 
gestaltningen av ljudvandringen då de bidrar med information om geografiska positioner för specifika 
yrken, samtidigt bidrar de med information om vilka fysiska material som användes under just den 
tiden vilket har en viktig roll vid realiserandet av ljudlandskapet. För att genomföra en övergripande 
demografisk utvärdering av invånarna i staden och dess geografiska placering i stadsplanen 
transkriberandes Skövde stads arkiverade husförhörslängder. Husförhörslängderna kan kortfattat 
beskrivas som dokument som prästen använde sig av för att undersöka kunskapsnivån för samtliga 
hushåll i staden eller socken. Bortsett från kunskapsaspekten så har även husförhörslängderna en 
demografisk funktion då de bidrar med viktig information angående individers kön, ålder, deras yrke 
och vilket hushåll de kan förknippas med. Det demografiska utvärderandet av invånarna i Skövde stad 
i denna undersökning bestod huvudsakligen av information hämtad från husförhörslängderna från 
1769. Detta källmaterial ger information om vart olika familjer i staden bodde under just detta år och 
vilka dessa familjemedlemmar var, respektive sysselsättning eller yrke, födelseår- respektive dödsår. 
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Här förklaras även respektive tomts namn och dess tillhörande tomtnummer, samt information om in- 
och utflyttnings år för individerna i staden. Den ger även information om till exempel antalet drängar 
och pigor som arbetade på tomten eller i hushållet. Med hjälp av denna information kunde man 
tillsammans med tomtkartor från samma period placera unika individer och dess hushåll till specifika 
geografiska positioner i staden. 

Anledningen till varför just 1769 användes som utvärderings år beror till större del på att staden under 
den här tiden genomgick stora förändringar. Det skulle vara omöjligt att lyckas göra en akustisk 
gestaltning av en stad om man inte skulle inrikta sig på just ett specifikt årtal. Detta på grund av att 
befolkningen i städer ständigt förändras. Om stadens enda kopparslagare till exempel skulle ha dött år 
1768 försvinner även denna persons tillförande av ett specifikt ljud i ljudlandskapet utifrån en specifik 
geografisk position. Samma sak gäller även om stadens enda hovslagare skulle flytta runt sin verkstad 
mellan tre olika tomter på fem år. Vilken av dessa geografiska positioner skulle i sådana fall kunna 
kopplas till just detta ljud? Av dessa anledningar har stadens demografiska tillstånd därför fokuserats 
till ett specifikt årtal som representerade Skövde stads vardagsliv under 1700-talets andra hälft. Det 
finns även relativt mycket källmaterial nedskrivet om staden kring just detta eller närliggande år. 

Som tidigare nämnt så genomgick Skövde stad stora förändringar under 1700-talets andra hälft. 1759 
brann 55 av de största gårdarna i staden ned till grunden, tillsammans med kyrkan och rådhuset (Lund, 
2000). Innan det att staden brann ned 1759 bestod Skövde stadsplan av en medeltida stadsstruktur med 
oregelbundna gatu- och tomtsystem. Då återuppbyggnaden av staden skulle genomföras presenterades 
en ny modernare rektangulär stadsplan med två raka huvudgator och rätvinkliga torg, 30 rätvinkliga 
tomter på lite drygt 1400 kvadratmeter (Lund, 2000). Den norra huvudgatan uppmättes till 24 alnar (ca 
14,4 meter) medan ett flertal andra gränder kunde mätas upp till 16 alnar (ca 9,6 meter) (Abrahamson 
Hülpher, 1760). Stadsplanen ritades av lantmätare Gustav Ragnell och kom att kallas den Ragnellska 
stadsplanen. Denna stadsplan existerar fortfarande i Skövde även om majoriteten av husen och 
hushållen bytt utseende och arkitektonisk struktur. 

Husen var huvudsakligen byggda med liggande timmer, men under 1700-talets mitt började de 
finbladiga sågarna sättas i bruk vilket gav möjligheten till att sätta panel på de timrade fasaderna i 
staden (Ekstéen, 1976). Huvudsakligen gjordes detta för att minska draget i hushållen och flertalet av 
hushållen i staden anammade byggtekniken under 1800-talet. Större delen av byggnaderna i staden var 
lika höga och konstruerade i trä med kittfönster och torvtak. Endast de fyra största husen vid torget 
hade tegeltak. Lador och logar byggdes utanför staden medan övriga uthus byggdes bakom 
tomtfasaden (Abrahamsson Hülpher, 1760). Övriga uthus var vanligtvis stall, verkstäder eller andra 
sorters bodar. Djur inom tomterna var vanligt, något som bland annat visas i inventeringsdokumenten 
av den Kjellbergska affären på tomt 23 från år 1811, där man kunde återfinna kreatur levande bakom 
fastighetens fasad, däribland tre svin, fem får och tre kor (Fridell, 1940). Med hjälp av 
inventeringspapprena kan man även utläsa vilka varor som handlades i affären samt få en inblick om 
möbleringen och inventarier i bostaden av en dåtida förmögen köpman i Skövde (Fridell, 1940). En 
liten bäck som kom från Billingen var det enda vattendrag som passerade strax utanför staden. Det låg 
alltjämt ett stillastående träsk i stadens mitt samt några kvarvarande vattenbrunnar av dem som inte 
kasserats vid nybyggnationen (Abrahamsson Hülpher i Fridell, 1940). 

Som tidigare nämnts så uppmättes invånarantalet till ungefär 430 boende inom stadens gränser år 
1771. Sammanlagt var det 45 borgare som bodde i staden under den tiden, där fyra av dessa höll öppna 
bodar för handel. Av hantverkarna kunde man räkna 25 stycken inom de mest nödvändiga 
professionerna (Abrahamsson Hülpher i Fridell, 1940). Handeln präglades huvudsakligen av 
kramvaror (textilier med respektive tillbehör), specerier (bland annat kryddor eller socker för att 
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nämna några), sill och salt. Varorna hämtades huvudsakligen från Stockholm, Norrköping, Alingsås 
och Göteborg. Stadens avsaknad av vatten bidrog till att all handel i staden genomfördes med hjälp av 
hjulbaserade transportmedel liknande hästvagnen. Då stadens vägar ännu inte var stenlagda bestod 
större delen av vägsystemen i Skövde av barmark och pressad jord. En del boskapshandel 
genomfördes i staden, men inte mer än nämnvärt (Abrahamsson Hülpher i Fridell, 1940). Marknader i 
staden hölls 25 januari, 25 mars, 29 juli och 18 oktober.  

Ser man till stadens puls förhåller sig den tidsliga aspekten väldigt viktig vid gestaltandet av ett 
historiskt ljudlandskap. Förhåller man sig till Leif Runefeldt så förklarar han att arbetsdagen på 
landsbygden under 1700-talet sträckte sig vanligtvis mellan fyra på morgonen till nio på kvällen 
(Runefeldt, 2001 i Hayen, 2007 sid. 134). Dessa dygnsvanor är generella antaganden och det finns 
med större sannolikhet personer som gick upp tidigare eller senare på morgonen, samt personer som 
gick och la sig senare än nio på kvällen. Till exempel förklarar Eggeby & Nyberg att 10-15 % av 
invånarna i Stockholm la sig kring klockan nio på kvällen medan 50 % sov runt tio och elva och 80-
90% vid midnatt (Eggeby & Nyberg, 2002 i Hayen, 2007 sid. 133). Vid strukturerandet av en vardag 
kan det vara viktigt att ha vetskap som generella dygnsrytmer bland olika invånare i staden, som till 
exempel när människorna i staden gick upp respektive när det gick och la sig. Andra viktiga 
tidsmässiga aspekter skulle kunna vara när man vanligtvis åt på dagarna och hur dessa mattider skiljer 
sig åt mellan olika samhällsklasser. Ser man till den polske kaniken Albertrandi förklarar denne att 
köpman och hantverkarförmän i Stockholm i slutet av 1700-talet brukade äta middag omkring klockan 
12 (Hayen, 2007 sid. 132). Ämbetsmän brukade i sin tur kliva upp senare på dagen vilket vanligtvis 
resulterade i en förskjutning på middagsmålet i jämförelse med till exempel hantverkarförmän eller 
köpmän. Nu är dessa tidsmässiga iakttagelser generella, och bör nödvändigtvis inte antas som 
överensstämmande med Skövde stad under just den tiden. Då liknande information saknas om Skövde 
stad är det problematiskt att anta specifika tidsmässiga uppgifter som kan kopplas till just Skövde och 
dess invånare. I den här gestaltningen har man istället utgått från de generella dygnvanorna som kunde 
återfinnas på landsbygden snarare än de som existerade i Stockholms stad. 

Akustikarkeologi är som tidigare nämnt ett tvärvetenskapligt forskningsområde som huvudsakligen 
fokuserar undersökningar till arkeologiska platser, där man undersöker och utvärderar de akustiska 
egenskaperna i antika rum eller skapelser (Cross & Watson, 2006). Forskningen inom området 
sträcker sig från studerandet av mänskligt beteende från tidig förhistoria till uppfinnandet av 
ljudinspelningsapparaten i slutet av 1800-talet (Scarre & Lawson, 2006 sid. 7). Tidigare forskning 
inom detta område kan till exempel hänvisas till Diaz-Andreu & Garcia Benito (2012) som studerade 
relevansen av ljudet som medium vid levantinsk stenkonst i Spanien eller Frazenda & Drumm (2011) 
som återskapade det akustiska ljudfältet av Stonehenge med hjälp av en fullskalig rekreation av 
platsen i Maryhill, USA. En anmärkningsvärd anekdot i Frazenda & Drumm (2011) undersökning var 
att de faktiskt använde sig av en fysisk rekreation av platsen vid återskapandet av ljudfältet, då 
Stonehenge nu mera är i ruiner och enbart ett fåtal av originalstenarna fortfarande står upp. Till 
skillnad från Frazenda & Drumms undersökning så kommer undersökningen i denna rapport att 
förhålla sig till en mer teoretisk rekreation av staden, då en fysisk rekreation av stadens landskap 
skulle vara alldeles för tidskrävande och kostsamt.  

De teoretiska aspekterna inom akustikarkeologin förhåller sig tydligast till historiskt bevarade miljöer 
eller existerande utgrävningar eller monument som kan undersökas utifrån dess akustiska premisser. 
Trots denna fokusering förespråkar Scarre & Lawson även ett användande av akustikarkeologi på 
platser som inte syftar till förhistoriska platser och rum (Scarre & Lawson, 2006 sid 7). Som tidigare 
nämnt så förhåller sig denna undersökning till det ljudlandskap som existerade i Skövde stad under 
1700-talets andra hälft, vilket gör att det källmaterial som presenteras i denna rapport är unikt för just 
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staden Skövde. Då spridningen av ljudet i historiska städer är extremt svårberäknat, kan man med 
influenser av den akustiska utvärderingsmetodik inom arkeologiska landskap som Cross & Watson 
(2006) föreslår, göra grova kalkyleringar om hur ljudets spridning i staden kan ha påverkats utifrån 
dess ljudtrycksnivåer och frekvensinnehåll, och hur det kan ha upplevts av människor i staden. 
Metodiken i sig bygger på att studera påverkan av rummet samt beteendet och upplevelsen av ljudet 
innan man utvärderar tillvägagångsättet av standardiserade mättekniker av ljud i arkitektoniska 
omgivningar för att få en förståelse om ljudet i arkeologisk kontext (Cross & Watson, 2006). I denna 
studie kom huvudsakligen den standardiserande metoden för kvantifiering av ljud i olika fysiska 
miljöer att användas. Anledningen till varför grova kalkyleringar och inte exakta kalkyleringar 
genomfördes var för att beräknandet av ljudets påverkan i olika miljöer utan fysiska platser näst intill 
är omöjligt. Detta beror på att ljud generellt sett är en blandning av komplexa tryckvariationer som 
skiljer sig i fas, frekvens och amplitud, och för dessa sorters ljud finns inga enkla matematiska 
uträkningar (Hansen, 2001 sid. 24). I gestaltningens fall blir ekvationen ännu mer komplicerad då det 
tänkta landskapet inte längre existerar, vilket gör den matematiska uträkningen mer eller mindre 
omöjlig. Därför genomfördes enbart grova kalkylering om ljudets spridning i staden vid gestaltningen, 
då helt matematiska korrekta ekvationer inte skulle kunna beräkna ljudet spridning utifrån en helt 
korrekt basis. 

Ser man till de uträkningar som genomfördes i undersökningen kom dessa kalkyleringar att baseras på 
ursprungligen fria fält. Det vill säga att ljuden som skapas inte reflekteras eller interagerar mot några 
ytor innan det att tryckvariationerna återställs i dess normala tillstånd. I förhållande till läran om ljud 
och den fysiska beskrivningen om ljud som tryckvariationer, skulle dessa variationsskillnader kunna 
uppstå då till exempel en person slår en hammare mot en spik. Hammaren träffar objektet som sätts i 
svängning vilket i sin tur skapar oscilleringar i luften som omvandlas till ljud då dessa tryckvariationer 
träffar trumhinnan. Hur ljudet sedan uppfattas av lyssnaren kan påverkas av en hel del faktorer i 
omgivningen. Liknande så som Attenborough, Li & Horoshenkov förklarar så kan utomhusljud 
attenueras baserat på ”distance, by topography (including natural or artificial barriers), by interaction 
with the ground and with ground cover and by atmosperic effects including upward refraction and 
absorbation.” (Attenborough, Li & Horoshenkov, 2007 sid. 1-2). Ser man till distansaspekten så kan 
ljud upplevas på ett sätt på nära håll (t.ex två meter från ljudets källa) samtidigt som det kan låta 
väldigt annorlunda på till exempel 1000 meters avstånd. Zahorik (2005) förklarar fem principiella 
aspekter som kan påverka hur vi upplever ett ljud på distans och det är huvudsakligen ljudets 
intensitet, direkt respektive reverberant energikvot, dess spektrum och slutligen dess binaurala 
skillnader. Kortfattat kan man säga att ljudets intensitet avgör på hur långt avstånd man kan uppfatta 
ett ljud. Ju längre ifrån man står ett akustiskt objekt, desto mer tappar det i intensitet vilket i sin tur 
påverkar hur vi uppfattar det. Olika ljud har olika spektrum vilket i sin tur speglar hur de påverkas av 
omgivningen i relation till dess ljudtryck. Högfrekventa ljud absorberas snabbare av omgivningen än 
lågfrekventa, och dess ljudtryck avgör på hur långt avstånd vi kan uppfatta ljudet. Hur vårt huvud är 
riktat mot ljudkällan hjälper oss att orientera ljudets ursprung med hjälp av våra öron. 

Direkt respektive reverberant energikvot kan förklaras som oreflekterat respektive reflekterat ljud. Ett 
ljud som möter örat och som inte reflekterats mot någon yta kallas för ett direkt ljud, medan ett 
reverberant ljud någon gång har reflekterats från minst en reflektiv yta. En ljudvåg som skapats inom 
en specifik miljö kommer att fortsätta reflekteras till det att all energi har absorberats av omgivningen 
eller av luften (Gade, 2007 sid. 303). Ett reverberant ljud har därför en mindre energikvot än ett direkt 
ljud eftersom det har tvingats reflekteras för att nå lyssnaren och tappar systematiskt energi ju längre 
ifrån en lyssnare det befinner sig (Zahorik, 2005). En omgivnings avgränsningar har i sin tur tre 
principiella effekter på hur vi uppfattar ljudet, ljudets sammanlagda intensitet kommer sannolikt att 
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öka, ljudets varaktighet kommer att öka och ljudets riktning kommer att upplevas annorlunda (Rasch 
& Plomp, 1982 i Cross & Watson, 2006 sid.108). De reflektiva ljudet behöver nödvändigtvis inte 
förstärka det direkta ljudets sammanlagda intensitet, utan avståndet mellan lyssnaren, ljudets källa och 
de reflektiva ytorna har en viktig inverkan på hur ljudet förändras i omgivningen innan det träffar 
lyssnaren. Upplevelsen av att ljudets intensitet och varaktighet ökar uppstår bland annat för att våra 
auditiva system integrerar ljudets energi inom ett litet och begränsat tidsfönster (Cross & Watson, 
2006 sid. 109). Om ett reflektivt ljud når lyssnaren inom tidsramen av 30 millisekunder av det direkta 
ljudet integreras upplevelsen av ljudet som en enhetlig ljudkälla. När det reflektiva ljudet når lyssnaren 
senare än 30-35 millisekunder så uppstår med större sannolikhet två uppsättningar av ljudet (Cross & 
Watson, 2006 sid. 112). På så vis kan intensiteten och varaktigheten av ett ljud öka om det uppfattas 
som en enhetlig ljudkälla.   

Ljudets spektrum speglar ljudets frekvensinnehåll. Luft modifierar ljudets utseende genom att minska 
intensiteten på framförallt högfrekventa ljud som är känsliga för absorbering under längre 
färdsträckor. Andra faktorer som påverkar ljudets spektrum är de reflektiva ytornas egenskaper och 
strukturer i omgivningen. Olika ytor reflekterar och absorberar ljud olika, ytans densitet och form 
påverkar dess spridning beroende på ljudets spektrum. Ett ljuds spektrum kan alltså förändras 
beroende på vart man befinner sig i relation till vart ljudet uppstod och inom vilken kontext det skapas. 
De binaurala skillnaderna av ett ljud kan förklaras som det ljud som möter båda öronen, och hjälper 
oss att avgöra riktningen på ljudet. Grantham förklarar att vi lokaliserar ljud i vår omgivning genom 
att urskilja differenser i loudness, eller tidsliga skillnaderna det tar för ljudvågorna att träffa örat 
(Grantham, 1995). Att vi med hjälp av en mekanism jämför ITD (inter-aural time differencies) och 
ILD (inter-aurala level differencies) skillnader i ljud som i sin tur möjliggör att vi kan urskilja ljudets 
riktning. Där vi med hjälp av båda våra öron kan urskilja tidsmässiga- och intensitetsskillnader i ljudet 
som i sin tur kan hjälpa oss att avgöra varifrån ljudet kommer. Denna aspekt hjälper människan att 
identifiera riktningen på olika ljud, beroende på vart vi befinner oss i relation till det akustiska objektet 
och hur huvudet är riktat i förhållande till ljudkällan. Beroende på ljudets påverkan i omgivningen 
uppfattas ljud generellt sett i det öra som är riktat från ljudkällan som fördröjt och försvagat i relation 
till hur det uppfattas av det öra som är riktat mot ljudkällan (Zahorik et al, 2005 sid. 414). Detta på 
grund av att ljudet måste diffrakteras runt huvudet för att det ska kunna nå det bortre örat. 
Lågfrekventa ljud är inte lika känsliga för diffraktion utan kan nå det bortre örat utan större påverkan 
på dess energiinnehåll medan högfrekventa ljud kan skapa en slags ljudskugga då ljudet tappar så 
mycket energi då det diffrakteras runt huvudet att det aldrig når det bortvända örat (Cross & Watson, 
2006 sid. 110). Detta gör att ju längre ifrån ett akustiskt objekt man befinner sig, desto svårare är det 
avgöra dess riktning. Betydelsen av begreppet loudness som nämns ovan av Grantham kan beskrivas 
som ett subjektivt uttryck för att beskriva ljudets fysiska styrka i uppfattandet av det mänskliga örat. 
Som en skala av den uppfattade ljudnivån från det att ett ljud knappt hörs till att det når smärtgränsen 
(Wilhelmsson, 2001 sid. 117). Ett begrepp som beskriver iakttagelseförmåga mellan olika fysiska 
korrelationer, som bland annat involverar ljudets akustiska intensitet, frekvens och varaktighet 
(Zahorik & Wightman 2001 sid. 78).  

Den sistnämnda akustiska ledtråden i uppfattandet av distanserade ljud är dess dynamiska relation till 
mottagaren. Zahorik förklarar att i den verkliga världen så är lyssnaren och ljudkällan i omgivningen 
sällan statiska, och att denna rörelse kan bidra till ytterligare ledtrådar om ett specifikt ljuds distans i 
förhållande till dess lyssnare (Zahorik et al, 2005 sid. 415). Här förklarar Zahorik att de framkallade 
rörelseskillnaderna i ljudets intensitet och hastighet kan ge lyssnaren pålitlig distansinformation om 
vart ljudet förhåller sig. Rörelser av en ljudkälla eller lyssnaren kan även skapa frekvensskiftningar i 
ett ljud skapat av det som kallas Dopplereffekten. Denna skiftning i frekvensinnehåll kan möjligen 
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också bidra med information om ljudets relativa position, även om lyssnare har redovisat att de är 
mindre känsliga denna typ av information än för dynamiska intensitetsförändringar (Rosenblum, 
Carello & Pastore 1987 i Zahorik et al, 2005 sid. 415). Då lyssnaren i gestaltningen kommer följa en 
vandring genom staden, kommer lyssnaren och gestaltningens ljud alltid att vara i konstant rörelse. 
Därför skulle information liknande denna kunna vara väldigt viktig vid skapande av en ljudvandring 
för att kunna skapa en så naturlig ljudomgivning som möjligt. 

Det finns även tydliga atmosfäriska förändringar som kan ha inflytande på hur långt ett ljud sprids 
eller hur vi uppfattar det. Allt från vind, lufttemperatur, luftfuktigheten i relation till årstiden och 
klimatet, till olika sorters markytor. Olika markytors porositet kan påverka hur väl ett ljud absorberas 
eller reflekteras. Till exempel så absorberar en markyta med snö ljud mer energi än en hård yta med 
minimal porositet. Attenborough et al., förklarar ljudets attenuering utifrån markytans flödesmotstånd 
(flow resistivity); 

“Most naturally occurring outdoor surfaces are porous. As a result of being able to 
penetrate the porous surface, ground-reflected sound is subject to a change in phase as well 
as having some of its energy converted into heat. The acoustical properties of porous 
ground are affected by the ease with which air can move in and out of the ground.” 
(Attenborough, Li & Horoshenkov, 2007 sid. 66) 

Bortsett från markytans impedans finns nederbördsaspekter liknande regn eller dimma som i sin tur 
kan ha en inverkan på ljudets minskande i energi eller spridning. I detta sammanhang skulle man även 
kunna beskriva alla skeden som inträffar då ljud refrakteras, diffrakterar, absorberar, attenueras, 
transmitteras, reflekteras men sådana fokuseringar skulle föra oss in i en allt för detaljerad beskrivning 
av den fysiska läran om ljud. Den här undersökningen kommer inte att beskriva alla fysiska aspekter 
som involverar akustik, utan endast de som är viktiga i denna undersökning. Ser man till 
akustikarkeologins funktion i undersökningen så användes den huvudsakligen för att bygga upp en 
modell av staden och sedan använda den modellen för att beräkna ljudens spridning i grova drag och 
hur dessa ljud kan ha influerats i relation till dess omgivning. 

4.1.2 Metodpelare 2 (Tidsgeografi och Hermeneutik) 
 

“The time-geographical approach provides a multidimensional and abstract view of the 
world in terms of processes in the time-space by following individuals from different kinds 
of populations through events and processes at various places. Within time-geography, 
Hägerstrand developed concepts and a notation system to communicate time-space 
processes and thereby to describe and analyze developments over time in geographic 
space.” (Ellegård & Svedin, 2012 sid. 9) 

I en sammanfattning av Torsten Hägerstrands bidrag till utvecklandet av tidsgeografin som en 
integrerad ekologisk världssyn, beskriver de båda författarna Ellegård och Svedin den tidsgeografiska 
förståelsen för interaktioner i landskapet utifrån ovanstående citat. Historikern Mats Hayen beskriver 
kortfattat tidsgeografin utifrån Hägerstrands tidiga formuleringar som ett tillvägagångsätt för att 
”studera landskapet i både tid och rum” (Hayen, 2007 sid. 28). Förhåller man sig till Allan Pred så 
förklarar denne tidsgeografin dels som ett effektivt tillvägagångssätt för att beskriva beteende och 
biografier inom både tid och rum. Samtidigt som han förklarar tidsgeografin som ett flexibelt språk 
som utifrån ett filosofiskt perspektiv utvecklar grundkoncepten bana och projekt inom tidsgeografin 
som dialektala formuleringar om individen och samhället (Pred, 1981 sid. 5). Kortfattat kan man 
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förklara tidsgeografin som ett tillvägagångsätt för att undersöka unika individers beteende eller 
rörelsemönster från olika populationer, ur tidsmässiga och rumsliga aspekter inom begränsade 
geografiska områden. Utan att dyka allt för djupt i tidsgeografins filosofiska aspekter kan det 
förtydligas att det finns olika tillvägagångssätt för att använda tidsgeografin. Det tillvägagångssätt som 
användes i denna undersökning var för att undersöka vardagslivet i 1700-talets Skövde. I användandet 
av tidsgeografin inom en historisk kontext har influenser hämtats från Mats Hayens doktorsavhandling 
Stadens puls, för att möjliggöra ett vardagsliv i Skövde stad. 

2007 genomförde Mats Hayen en studie om vardagslivet i Stockholm stad 1760 – 1830 genom att 
huvudsakligen använda sig av tidsgeografi och hermeneutik utifrån ett tvärvetenskapligt 
tillvägagångssätt, där han tolkade källmaterial av Stockholm stad för att kunna få en uppfattning om en 
specifik stadsdels vardag. Hayen använde sig huvudsakligen av de tidsgeografiska begreppen domäner 
och projekt då han utvärderade stadsdelens aktivitet i förhållande till dess tid och rum, där han 
studerade specifika individers vardagliga sysslor samtidigt som han med hjälp av hermeneutikens 
tolkande skapade en vardag i staden baserat på dess källmaterial. Att använda sig av tidsgeografins 
individbaserade projektutövande för att strukturera en vardag var något som Mats Hayen 
nödvändigtvis inte var först med. Bland annat så föreslog Ellegård (1999) en metodik baserat på 
tidsgeografins ramverk för att kunna genomföra empiriska studier av individer baserat på vardagslivets 
aktiviteter. I hennes undersökning presenteras fyra olika definitioner från tidsgeografins ramverk som 
skulle kunna användas för att fördjupa vår förståelse för det mänskliga användandet av tid, plats och 
resurser. Dessa fyra kontexter var: 1 ett projekts kontext: 2 den vardagliga kontexten: 3 den sociala 
kontexten: 4 den geografiska aspekten (Ellegård, 1999). Ellegård förklarar att var och en av dessa 
kontexter bidrar med ett specifikt infallsperspektiv som skapar en större förståelse för människans 
användning av tid, plats och resurser. I den här undersökningen använde man tillsammans med den 
platsorientering som husförhörslängderna möjliggjorde antaganden om generella aktiviteter för 
specifika individer i staden som baserats på deras projektutövning i relation till de tidsliga aspekterna 
som kan kopplas till platsbundna trajetorier under en vardag. Till exempel så strukturerade man ner 
vardagen för en kopparslagare i Skövde stad genom att anta dennes projektutövande i relation till 
dennes vardagliga trajektorier och placerade dennes yrke till en specifik geografisk domän i staden 
med hjälp av husförhörslängderna. 

Begreppet projekt kan kort beskrivas som en slags platsbunden aktivitet, som utövas av eller deltas i 
av en eller flera människor (Hayen, 2007). Hägerstrand förklarar att ett projekt kan vara allt från 
skrivandet av ett brev till att anordna ett allmänt val (Hägerstrand, 1985 sid. 201). Hägerstrand 
beskriver termen projekt som en utnämnd beskrivelse av tids- och rumslighetsanvändningen av 
människor, saker eller rum som leder till ett mål. Lenntorp förklarar att genomförandet av ett projekt 
kräver att individen och föremål formas till den lokala verksamheten som genomförs i det begränsade 
tidsrummet. Att individernas och föremålens antal och karaktäristiska aktivitet avgörs i förhållande till 
tid- och rumsligheten av antalet möjliga projekt (Lenntorp, 1974). Ett yrkesprojekt i 1700-talets 
Skövde skulle till exempel kunna vara en smedja som var belägen på en specifik plats i staden, i detta 
fall vanligtvis inom tomtgränsen och hushållets ramar. Projektet i sig skulle kunna förklaras som det 
arbete som utförs av smedmästaren och dennes eventuella gesäller eller lärlingar. Ett arbete som 
enbart kan utföras i en verkstad, som i sin tur förhåller sig till en specifik geografisk plats i staden. Ett 
projekt som skulle kunna kopplas till hushållen under den här tiden skulle kunna vara det vardagliga 
hushållsarbetet som skedde innanför och utanför hushållet ramar, liknande hämtandet av mat, vatten 
eller ved (Hayen, 2007 sid. 134). Dessa projekt förhåller sig till en tidsmässig och rumslig bundenhet 
eftersom populationen i en stad förändra kontinuerligt, vilket i sin tur gör att till exempel ett yrke kan 
förändra geografisk position eller helt upphöra.  
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Den existentiella aspekten av befintlighet i landskapet förklarar Hägerstrand som dess kornstruktur, 
som kortfattat kan förklaras syfta till den materia som framträder för oss i form av ett rumslig 
samlande och avgränsande ”korn” eller ”kvanta” (Hägerstrand, 1974). Inom denna kornstruktur finns 
två huvudgrupper, de levande organismerna och de materiella tingen. De levande organismerna kan i 
den här undersökningen förklaras som populationen i Skövde stad under 1700-talets andra hälft. De 
materiella tingen som de verktyg eller maskiner som användes under den tiden. Då människor 
förhåller sig till en begränsad existens inom den tidsmässiga ramen, är förändringar i populationen i en 
stad ofrånkomlig. Hägerstrand förklarar att varje geografisk omgivning, sett över en lång tidsperiod 
kommer att ha en omsättning i population (Hägerstrand, 1985 sid. 197). Logiskt nog kan inte samma 
population som återfinns i dagens Skövde, representera samma population som levde under 1700-
talets andra hälft. Den mänskliga populationen som utvärderats i denna undersökning var istället 
baserat på de dokumenterade invånarna i Skövde stad under året 1769. Hägerstrand förklarar att den 
kornstruktur som representerar en population kan avbildas utifrån topografiska aspekter:  

”Den kronstruktur, som vår population bildar, kan i första hand avbildas kartografiskt. En 
vanlig topografisk karta representerar i själva verket en approximativ metod att göra detta. 
En kartografisk avbildning visar oss bland annat vilka individer ur samma eller skilda 
populationer som i karteringsögonblicket tangerar varandra. Hela kornstrukturen kan 
uppfattas som en speciell tangeringskonfiguration, som får en utbredning i rummet, vilket 
åtminstone delvis betingas av hur tätt populationen kan packas.” (Hägerstrand, 1974 sid. 
89) 

Domäner i sin tur förklaras av Hägerstrand som ”a time-space entity which things and events are under 
control of a given individual or a given group.” (Hägerstrand, 1970 sid. 16). Hayen förklarar i sin tur 
kortfattat begreppet domäner som ”någonting som har en utsträckning i både tid och rum” (Hayen, 
2007 sid. 32). Vad som anses som domäner förklarar Hägerstrand kan vara allt från en vana eller en 
maktaspekt, liknande ens favoritstol, en sandgrotta vid stranden eller en individs plats i en kö 
(Hägerstrand, 1970 sid. 16). De kan även vara av större och i mer laglig form som en individs hus, ett 
land eller en nation (Hägerstrand, 1970 sid. 16). En domän i 1700-talets Skövde skulle alltså kunna 
vara allt från sadelmakare Abraham Ekmans verkstad eller en mer social domän liknande Lundins 
Krog. Ur ett tidsgeografiskt perspektiv har termerna pocket of local order och domäner en liknande 
innebörd beroende på vem som använder begreppet. Thomas Lundén använde sig av begreppet domän 
vid sin bok Om staden. En stockholmsgeografi, medan tidsgeologer som Lenntorp, Ellegård, Wihlborg 
och Scholten har använt sig av begreppet Pocket of Local Order (Hayen, 2007 sid. 34). Begreppet 
Pocket of Local Order förklarar Hägerstrand i sin tur som: 

”The human pockets of local order a superstructures, directly added to nature and not 
possible to maintain without that base. Consider as a symbol how the bee-owner takes 
advantage of natural bee-flower symbiosis. The human world is full of arrengements in 
landscape, homes and factories that have been consciously designed to provide pockets of 
local order. A great number of socially agreed institutions and rules of behaviour have the 
same purpose. Our deeply ingrained terrotorial habits and our elaborate legal rules 
concering ownership and rights of access indicate how important a predictable pattern of 
pockets of local order is for conduct of human life” (Hägerstrand, 1985 sid. 2008) 

De förutsägbara mönstren inom pockets of local order som Hägerstrand nämner kan liknas med de 
rutinbaserade projekt som formar våra generella vardagliga sysselsättningar. Hägerstrand förklarar att 
inom ramarna för urban aktivitet finns två grupper av institutioner som kan förklaras som mest 
relevanta och det är hushåll (familjer) och platser för arbete, utbildning, service eller andra sociala 
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sysselsättningar i samhället (Hägerstrand, 1985 sid. 209). Dessa institutioner har en viktig roll i 
förhållande till vilka projekt som sysselsätter en individ och utifrån vilka tidsmässiga och rumsliga 
aspekter dessa genomförs. För att återgå till begreppen pocket of local order och domän, så har man i 
den här undersökningen valt att använda sig av begreppet domäner då användandet av tidsgeografin i 
den här undersökningen har hämtat många influenser från Hayen (2007).  

För att placera begreppet domän inom historisk kontext skulle man kunna applicera termen på en fast 
geografisk position liknande till exempel en krog. Krogen i sig har en rumslig begränsning, det vill 
säga att det finns en begränsning för hur mycket människor som kan få plats och röra sig inom ett 
sådant rum. Är man utanför detta rum så befinner man sig inte inom denna domän. Rummets yta är 
begränsat med hjälp av fysiska material liknande väggar och dörrar eller andra avgränsande strukturer. 
Den tidsmässiga aspekten i denna jämförelse blir i detta fall krogens öppettider. Då en krog är styrd av 
dess öppettider kan vanligtvis inte människor träda in i domänen för än det att den har öppnats för 
allmänheten. Här förhåller sig domänens tillgänglighet för allmänheten styrd av tidsmässiga aspekter 
som gör platsen oåtkomlig under vissa perioder på dygnet. Den mänskliga aktiviteten på krogen 
bygger däremot på en annan tillämpningsaspekt som snarare förhåller sig till tolkandet av det 
källmaterial och information om platsen under just den tiden. 

Individer i en population som rör sig inom olika domäner i en historisk kontext kan enbart befinna sig 
på en plats vid en specifik tidpunkt. Till exempel kan inte sadelmakaren Abraham Ekman arbeta i sin 
verkstad, samtidigt som denne äter middag på Lundin krog. En person kan alltså inte vara på två 
positioner i staden, utan en tidsmässig förändring. Hägerstrand förklarar att så länge individer i ett 
samhälle existerar så kan de enbart vara närvarande på en plats utifrån ett tidsmässigt perspektiv. Där 
de är närvarande fyller de exklusivt en rumslig aspekt (Hägerstrand, 1985 sid. 197). Här förklarar 
Hägerstrand att en individs aktivitet eller varaktighet i ett samhälle inte enbart styrs av dess 
tidsmässiga aspekter, utan även baserat på de rumsliga. En tidsmässig närvaro kräver även en 
tilldelning av ett fysiskt rum av en specifik individ. Samtliga individer i befolkningen som utvärderats 
i Skövde stad i denna undersökning tilldelades en sådan exklusiv tilldelning av både tid och rum. Om 
gestaltningens vandring är tänkt att representera stadens ljudlandskap mellan klockan 14:00 – 15:00, 
1769, så kom varje individ i staden att agera inom ett specifikt rum utifrån denna tidsmässiga aspekt.  

Tidsgeografiska banor eller trajektorier utnyttjas enligt Hayen för att åskådliggöra rörelsen av 
människor eller objekt utifrån ett geografiskt område ur en tidsmässig aspekt (Hayen, 2007 sid. 127). 
Förhåller man sig till de två huvudsakliga urbana institutionaliserande domänerna så förändras till 
exempel en persons trajektorie då denna lämnar hushållet för att åka till arbetsplatsen.  
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Figur 1. Visar en vardaglig trajektorie för en hantverkare i Skövde under 1700-talet mellan två 
typerna av de institutionaliserande domänerna, där A representerar hemmet medan B visar 
arbetsplatsen. Y-axeln representerar tiden på dygnet, medan x-axeln visar närvaron eller förflyttandet 
mellan olika domäner. 

I en historisk kontext skulle man kunna generalisera enskilda individers trajektorier i vardagen för att 
kunna avslöja var en person troligtvis skulle kunna befinna sig i staden utifrån en tidsmässig och 
rumsligaspekt. Om till exempel sadelmakare Abraham Ekman gick till arbetet klockan 07:00 och 
vanligtvis åt middag klockan 11:00, skulle man kunna anta att han skulle befinna sig inom den domän 
där hans arbete bedrevs inom tidsramen mellan 07:00 och 11:00. I denna undersökning utvärderades 
enbart dessa trajektorier utifrån de två huvudsakliga urbana institutioner som presenterats tidigare i 
texten. Givetvis skulle noggrannare utvärderingar av samtliga individers rörelse och aktivitet i staden 
vara informationsrik, men även mer tidskrävande. Att genomföra utförliga vardagliga trajektorier för 
samtliga 252 utvärderade individer i staden skulle krävas mer tid än den som fanns tillgänglig för 
arbetet. 

Bortsett från de vardagliga trajektorierna finns en mer existentiell benämning på begreppet inom 
tidsgeografins ramverk. Hägerstrand förklarar att den centrala rollen för banor är att undersöka olika 
uttryck från det att en individ föds, koexisterar och sedan dör (Hägerstrand, 1985 sid. 199). I en tidslig 
och rumslig aspekt startar individens bana då denne föds och slutar då denne dör (Hägerstrand, 1970 
sid. 10). Detta är ett begrepp inom tidsgeografin som kallas biografi, och som Hayen kortfattat 
förklarar som en individs historia utifrån dess tidsmässiga och rumsliga väg från födseln till där denne 
befinner sig just nu (Hayen, 2007 sid. 29). I det här fallet användes de biografiska banorna eller 
trajektorierna enbart till att appliceras i historisk kontext för att generellt sätt sammansätta en helhet av 
befolkningen som levde och koexisterade i staden under just den tiden som gestaltningen ska 
representera. En ingående studie av varje individ från födseln till döden skulle bli alldeles för 
tidskrävande, och nödvändigtvis inte spegla gestaltningens akustiska innehåll nämnvärt.  

Begreppet hermeneutik kommer ursprungligen från de två grekiska orden hermeneia som översatt 
betyder ”att översätta” och hermeneia ”tolkning” (Palmer, 1969 sid. 12). Ordets ursprungliga 
användning och innebörd förhåller sig huvudsakligen till vetenskapen av tolkning, framförallt inom 
bibeltolkning (Palmer, 1969 sid. 33). Hayens definition av hermeneutiken förklarar begreppet som 
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läran om tolkningar och förståelser (Hayen, 2007 sid. 41). Palmer i sin tur förklarar sex olika moderna 
definitioner av hermeneutik, 1 Teorin om bibeltolkning; 2 Generell filosofisk metodologi; 3 
vetenskapen om lingvistisk förståelse; 4 den metodologiska grunden i Geisteswissenschaften; 5 
Fenomenologin om existens och existentiella förståelser; 6 Systematisk tolkning, både av minnet och 
ikonoklastisk använt av människan för att nå en mening bakom myter och symboler (Palmer, 1969 sid 
33). I den här studien har man hämtat influenser huvudsakligen från Heideggers varat i världen och 
Gadamers förståelsehorisont. Heideggers analys av hermeneutiken bygger mycket på förståelsen och 
tolkningen som fundamentala delar i människans varat i världen (Palmer, 1969 sid. 34). Ödman 
förklarar Hideggers syn på varat i världen som; 

”Förståelsen är enligt Heidegger inte något man är i besittning av, ett redskap att ta till då det behövs. 
Förståelsen är istället konstituerande för vårt vara i världen, den sammanhänger oupplösligt med vår 
existens. Den är grunden för vårt tolkande, med vilket den ständigt samverkar. Förståelsen refererar 
alltid till framtiden, den har en projektiv karaktär (Entwurfscharakter). Samtidigt är den förknippad 
med vår faktiska situation (Befindlichkeit). Den arbetar vidare inom en helhet av redan tolkade 
relationer (Bewandtnisganzheit).” (Ödman, 1979/2004 s. 17 i Hayen, 2007 sid. 41)   

Här förklarar Hayen i sin doktorsavhandling att tolkningen själv har en koppling till begreppen dåtid, 
nutid och framtid, representerade av Heideggers uttryck ”redan tolkade relationer”, ”situationer” och 
”projektiv karaktär” (Hayen, 2007 sid. 41-42). Tolkandet i sig kan alltså sammanknytas till historiska 
aspekter, något som även Gadamer vid myntandet av begreppet förståelsehorisont förespråkar. 
Gadamer förklarar innebörden av förståelsehorisonten som att varje ändliga nu har en begränsning.  
Konceptet av situationen (Både den praktiska situation och existentiella situationen) representeras av 
en synpunkt som begränsas av bredden på synfältet. Horisonten är det visuella omfånget som 
inkluderar allt som kan bli sett från en viss synpunkt. En person som inte har någon horisont kan inte 
se helheten i konceptet utan enbart det som är närmast denne. En person som kan se horisonten är en 
person som har vetskapen om den relativa betydelsen om allt inom denna horisont, oavsett om det är 
nära eller långt bort, stort eller litet (Gadamer 1975/1989/2004 sid. 301-302)   

Gadamer förklarar att uppgiften för historisk förståelse involverar förvärvandet av en lämplig historisk 
horisont, så att det vi försöker förstå kan bli sett utifrån dess rätta dimension (Gadamer, 
1975/1989/2004 sid. 302). Om vi misslyckas med att försätta oss själv i den historiska horisonten som 
den ursprungliga texten syftar till, kan vi missförstå de betydande delarna texten har att säga oss. Vi 
måste därför sätta oss själva i den andres situation för att verkligen kunna förstå den (Gadamer 
1975/1989/2004 sid. 302). Vid tolkandet av en text bör därför den tolkande av texten försöka förena 
sig med den förståelsehorisont som ägs eller ägdes av textförfattaren (Hayen, 2007 sid. 42). I den här 
undersökningen skulle det till exempel kunna vara att förstå Abrahamson Hülphers handskrivna 
dokument från sin genomresa i Skövde under 1760-talet eller en informants möjlighet att förstå 
ljudvandringen om dess ljud. 

Kopplingarna mellan tidsgeografin och hermeneutiken hävdar Hayen kan återfinnas i Hägerstrands 
syn på forskarens förhållande till sitt forskningsobjekt, men även hur företeelserna och objekten 
förhåller sig till varandra (Hayen, 2007 sid. 42). Dessa grannskapsförhållanden är något som Hayen 
påpekar kan hänvisas till Heideggers begrepp om varat i världen. En annan aspekt som 
sammankopplar de båda områdena är Hägerstrands användande av begreppet världens kornstruktur 
(Hayen, 2007 sid. 42). En kornstruktur är den omgivningsstruktur som är inlindad i avgränsande delar 
som är möjliga att analysera som en struktur. Dessa strukturer är i sin tur sammansatta av lösa 
respektive fasta delar, i tidsmässig och rumslig mening. Här tolkar Hayen, Hägerstrands uttryck med 
att inte inkludera omgivningen som en separat enhet, som en invit till det hermeneutiska 



 

 19 

forskningsområdet (Hayen, 2007 sid. 43). Där forskaren blir en del av den värld som denne forskar 
om. Att liknande så som denna gestaltning av Skövdes historiska ljudlandskap genomfördes, så 
speglade forskarens delaktighet i varat i världen formen på ljudlandskapet.    

Förståelsen och tolkandet av textmaterial var en viktig del i detta arbete, då det källmaterial som fanns 
tillgängligt om staden var begränsat och var till större del nedskriven i text. Det vill säga att det inte 
fanns oändligt med källmaterial över staden utan att informationsgrunden är begränsad baserat på 
antalet dokument som finns bevarat från just den tiden. Den information som fanns tillgänglig kan 
istället bidra till en fördjupad förståelse om staden i dess generella drag som sedan skulle kunna tolkas 
för att kunna få en förståelse om stadens vardag. Då forskaren i denna undersökning blir delaktig i den 
värld denne forskar inom, ansluter sig denne själv automatiskt till hermeneutiken och blir själv 
därefter delaktig i framställandet av ljudlandskapet. 

I kommande kapitel 5.1 Akustisk karta har en kartografisk, topografisk och demografisk karta över 
Skövde, som begränsar populationens mängd och kan förklaras som stadens kornstruktur under just 
den tiden. Denna karta användes för att möjliggöra interaktioner mellan olika individer i staden, samt 
dess projektutövande och geografiska positionering i staden. Baserat på hur Hayen (2007) använde sig 
av tidsgeografin och hermeneutiken för att kunna strukturera upp ett historiskt vardagsliv kan liknande 
tillvägagångssätt appliceras i denna undersökning, fast då utifrån ett akustiskt perspektiv. 

4.1.3 Metodpelare 3 (Ljudlandskap och Ljudvandring) 
 

Soundscape är ett uttryck myntat av Schafer och kan förklaras som alla komponenter inom en akustisk 
omgivning (Schafer, 1977/ 1994). Begreppet i Schafers mening syftar dels till befintliga akustiska 
miljöer, men även mer abstrakta sådana liknande musikaliska kompositioner. Schafer använde 
musikaliska termer och referenser för att beskriva olika komponenter i ett ljudlandskap, och förklarar 
att ett ljudlandskap har många liknelser till en musikalisk komposition. Ett soundscape, eller ett 
ljudlandskap som det översatts i detta arbete skulle i Schafers mening till exempel kunna vara en 
specifik plats och alla dess tillhörande ljud. Dess ljud kategoriseras sedan utifrån dess läte och 
funktion i miljön i det som kan kallas för Schafers kompositionstermenologi. Historikern Corbin i sin 
tur definierar soundscape som ett auditivt landskap (auditory landscape), då denne beskriver 
förhållandet mellan ljudet av kyrkklockorna och dess kontext i hans studie om kyrkklockor i Frankrike 
under 1900-talet (Corbin, 1998 i Kelman, 2010). Thompson i sin tur bygger vidare på Corbins 
landskapsteori och förklarar definitionen av ett ljudlandskap (soundscape) liknande ett landskap, som 
samtidigt är en fysisk omgivning och ett sätt att uppfatta denna omgivning. Det är både en värld och 
en kultur som är konstruerad för att göra världen begriplig (Thompson, 2002 sid. 1). Beroende på vem 
som behandlar begreppet kan innebörden skilja sig en aning i definition. I det här fallet användes delar 
av båda dessa tankesätt i undersökningen. Dels användes Schafers kompositionstermenologi i den här 
rapporten samt Thompsons landskapsteori för att utvärdera det fysiska landskapet och dess tillhörande 
ljudkällor som faktiskt existerade i Skövde under 1700-talets andra hälft och dess ekologiska struktur. 
Med ekologisk struktur menas huvudsakligen relationen mellan aktörerna inom den fysiska miljön 
som gestaltningen återspelar. Thompsons beskrivningar om ljudlandskap som ett fysiskt landskap 
förhåller sig även väl till det ramverk för kategoriserandet av ljud som framställts av Pijanowski et al., 
(2011) som valts at tillämpas i denna undersökning.  

Pijanowski et al., (2011) ramverk, tillämpar huvudsakligen tre olika indelningar av ljud: biologiska, 
geologiska och antropogena aspekter. Varje kategori är ursprungligen hämtad från traditionella 
vetenskapliga begrepp, dock omgjorda mer specifikt för ljud. Biologiska ljud blir istället Biofoniska 
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(Biopohony), geologiska blir geofoniska (Geophony) och slutligen blir antropogena ljud, antrofoniska 
(Antrophony). Ursprungligen var det Bernie Krause som myntade grunden för ramverket, men 
utvecklades sedan vidare av Pijanowski et al., (2011). Till skillnad från Krauses ursprungsbeskrivning 
av begreppet biophony, inkluderades det mänskliga talet inom kategorin biofoniska ljud i denna 
undersökning. Anledningen till detta beror på att Krause ursprungligen myntade begreppet för att 
undersöka naturliga miljöer, och därför uteslöt det mänskliga talet. Då denna undersökning 
genomfördes med inriktning på mänskligt präglade miljöer där det mänskliga talet ständigt är 
närvarande, inkluderas den mänskliga rösten inom kategorin biofoniska ljud.  

Biofoniska ljud är ljud som skapas av levande djur, insekter eller liknande. De biofoniska ljuden har 
ett ganska brett spektrum beroende vart i världen man befinner sig. Då olika djur lever på olika platser 
i världen är de biofoniska ljuden väldigt olika beroende på vart man befinner sig. Geofoniska ljud kan 
enklast förklaras som ljud skapade av naturliga processer så som vind, regn, snö eller andra 
naturfenomen. De geofoniska ljuden är ofta säsongsbaserade eller temporära (Pijanowski, et al., 2011) 
och varierar ofta i relation till vart man befinner sig i världen. Snö är ett sådant exempel som enbart 
förkommer under vissa perioder på året om man till exempel bor i Sverige. Fallande snö har inget 
karaktäriserande läte till skillnad mot regn och hagel men har istället en inverkan på spridandet av de 
ljudvågor som skapas i landskapet. Detta eftersom snö har en absorberande effekt på ljudvågorna och 
begränsar spridningen av olika ljudkällor (Albert, 2001). Antrofoniska ljud är framförallt kopplade till 
ljudkällor som är skapade av människan liknande motorer, maskiner eller andra fordonsrelaterade ljud. 
Beroende på en stads storlek och infrastruktur kan karaktären på de antrofoniska ljuden i en stad 
spegla dess samtida utveckling. Modernare och större städer brukar generellt sett ha en högre aktivitet 
av antrofoniska ljud medan mindre utvecklade städer brukar ha färre. Detta ramverk som presenteras 
av Pijanowski et al., (2011) beskriver ett ljudlandskaps ekologi utifrån en enhetlig komposition av alla 
ljud som uppstår eller inträffar inom ett specifikt samhälle eller plats.  

Pijanowski et al., ramverk och definiering av ett ljudlandskaps ekologiska strukturer hämtar mycket 
inspiration och tankesätt från de ekologiska strukturerna som kan återfinnas inom landskapsforskning. 
Dessa liknelser återfinns tydligast i återfinnandet av ljudlandskap inom geografisk kontext, 
identifieringen av antropogena och biologiska företeelser, spektrala och temporala mönster i ett 
ljudlandskap med en fokusering kring de interaktioner som uppstår mellan de biologiska och 
antropogena faktorerna i landskapet (Pijanowski et al., 2011 sid. 204). De biologiska och antropogena 
interaktionernas inflytande på landskapets spatiala yta, skapar i sin tur nya möjligheter för nya 
ljudlandskap om man studerar detta utifrån ett temporalt perspektiv. Ett ljudlandskap liknande ett 
landskap har mer att göra med civilisation än natur, och är på så vis ständigt under konstruktion eller 
genomgår förändringar (Thompson, 2002 sid. 2). På så vis är alltid ljuden inom ett ljudlandskap 
beroende av sin omgivning och dess tidsmässighet som och ena sidan sätter begränsningar för vilka 
ljud som kan existera inom det, samtidigt som det skapar möjligheter för akustiska företeelser. Ser 
man till exempel på Gibsons ekologiska begrepp affordance i relation till ljudlandskapets ekologiska 
landskapsteori är de båda användbara för att analysera ett ljudlandskap och dess ekologi. Affordance 
inom en specifik miljö är enligt Gibson vad som begränsar eller skapar möjligheter för de befintliga 
aktörerna i omgivningen (Gibson, 1977 sid. 127). I Gibsons beskrivning skulle man kunna förklara att 
samspelet mellan individen och omgivningen möjliggör för vilka ljud som kan ha uppstått i 
landskapet. Där man utifrån ett akustiskt perspektiv kan identifiera olika objekts ytor och material som 
i sin tur har en inverkan på ljudets karaktär då de interagerar med varandra. Interaktionen mellan 
objekt, dess ytor och dess tillhörande material skapar i sin tur ljud, vilket begränsas utifrån 
omgivningens affordance. Att ljudet från en vandrande person utgår från vilket material som användes 
under just den tiden då man tillverkade skor, samtidigt som landskapets underlag eller yta speglar dess 
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läte. På så vis kan ljuden som uppstår i landskapet ses som händelser som dels ger information om 
vilka interaktioner mellan biologiska och materiella ting som kan ha förekommit i landskapet, 
samtidigt som detta läte förklarar omgivningens struktur. Landskapet möjliggör alltså för vilka 
interaktioner som kan ha förekommit i omgivningen, vilket i sin tur speglar den akustiska 
gestaltningens ljudinnehåll och läte.  

I samband med denna ljudlandskapliga ekologiska struktur, har man valt att applicera begrepp från 
Schafers (1977/1994) kompositionstermenologi för att kunna beskriva ett specifikt ljudlandskap och 
dess komponenter. Viktiga begrepp från Schafers kompositionsterminologi som valts att användas i 
detta arbeta är bland annat termerna hi – fi och low fi omgivningar. Ett hi – fi samhälle kan beskrivas 
som en omgivning där ljud kan uppfattas utan maskering eller konkurrens (Schafer 1977/1994 sid. 
272). Low – fi kan förklaras som dess motsats och förklarar en omgivning där ljud konkurrerar med 
varandra vilket resulterar i brist på klarhet eller maskering av ljud (Schafer, 1977/ 1994 sid. 272). Tre 
andra begrepp som använts vid utvärderandet av Skövdes ljudlandskap är keynotes, sound signals och 
soundmarks. Keynotes är ljud som är vanligt förekommande inom ett samhälle till exempel ljudet av 
havet för en stad belägen längst kusten. Signals kan förklaras som ljud som framträder i förgrunden 
och som skiljer sig åt från keynotes, eller som Schafer förklarar det ”Any sound to which the attention 
is particularly directed” (Schafer 1977/1994 sid. 275). Soundmarks i sin tur representerar ett unikt 
förekommande ljud inom ett samhälle, liknande spårvagnar i Göteborg eller Norrköping eller som i 
Alain Corbins fall kyrkklockors karakteriserande läte. Utifrån dessa begrepp skulle man kunna 
utvärdera aktiviteten i Skövdes vardagsliv och på så vis få en uppfattning om vilken sorts akustiskt 
samhälle Skövde var under den tiden.  

Begreppet ljudlandskap kommer inte enbart användas för att utvärdera ljudinnehållet i staden utifrån 
dess textuella innehåll, utan kan även vara ett tillvägagångssätt för att visuellt finna akustiska ledtrådar 
i till exempel konst eller målningar. Liknande så som MacCartney (2011) hävdar så kan det finnas 
ledtrådar om ljudmiljöer från historiska perioder bevarad i visuell konst. Denna metod av att återskapa 
akustiska fenomen med hjälp av målningar användes bland annat av WSP (World Soundscape Project) 
i deras studie om att lyssna på tavlor vid Louvre (Schafer, 1977b i MacCartney, 2011). Istället för att 
enbart använda synen som sinne då man betraktar en tavla skulle man se målningen utifrån ett 
akustiskt perspektiv. Att man med hjälp av visuella intryck skulle kunna återskapa en slags ljudmiljö 
med hjälp av målningens uttryck och representation. En plats är inte karakteriserande enbart utifrån 
dess visuella egenskaper utan också av dess akustiska identitet. Studerandet av ljudet skapat av ett 
objekt möjliggör för en bättre förståelse om dess akustiska egenskaper och omgivning (Papadimitriou 
et al., 2009). Här skulle man med hjälp av målningar av Skövde från 1700-talet kunna få en bredare 
uppfattning om dess akustiska omgivning och ljudinnehåll, beroende på vad målningarna visar. 

Begreppet soundwalk började användas av WSP (World Soundscape Project) under 1970-talet. 
Liknande Soundscaping, så var det M. F Schafer som myntade tillvägagångssättet och beskriver det 
som en slags empirisk metod för att identifiera ett ljudlandskap och dess komponenter på olika platser 
(Adams, 2008). Westerkamp (1974/2001) vidareutvecklade begreppet som en exkursion vars 
huvudsyfte var att lyssna till omgivningen, där hon förklarade metoden som en typ av akustisk 
utbildning vars syfte är att agera/- utsätta lyssnaren för det fullständiga innehållet av en omgivnings 
komposition. Där soundscaping är alla ljuden i en omgivnings komposition och soundwalking är ett 
sätt att samla in och bearbeta all den informationen på. Barry Traux i sin tur beskriver soundwalking 
som ett slags aktivt deltagande i ett ljudlandskap vars huvudsakliga egenskap är att uppmuntra 
deltagaren till ett urskiljande lyssnande (Traux, 1999). Genom att aktivt utsätta sig för en omgivnings 
akustiska landskap, få en djupare förståelse om vad för slags ljud som bidrar till balans respektive 
obalans i en miljö. Traux synsätt bygger mer på själva granskandet av specifika ljudkällor i en 
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omgivning snarare än själva ljudlandskapet i sin helhet. Förenklat kan man förklara soundwalking som 
en utvald vandring inom ett specifikt område där man aktivt undersöker omgivningens akustiska 
struktur och företeelser för att få en bredare förståelse om platsens ljudlandskap. I den här rapporten 
användes ordet ljudvandring istället det internationella begreppet soundwalking. 

Från det att begreppet myntades har olika forskare i olika discipliner använt uttrycket för att studera 
den akustiska omgivningen i stadsmiljöer (Adams, 2008). Semidor (2006) applicerade metoden för att 
göra det möjligt att undersöka vad som är behagligt och relevant i stadsliga ljudmiljöer i relation till de 
aktiviteter som pågår i området, medan Berglund och Nilsson (2006) använde sig av ljudvandringar 
för att skapa ett slags verktyg som kunde redogöra de karaktäriserande egenskaper som kunde 
uppfattas i stadsliga bostadsområden. Berglund och Nilsson använder inte termen soundwalking i sin 
studie men tillvägagångssättet är snarlikt med hur begreppet soundwalking tidigare har förklarats.  

Den metod av ljudvandring som använts i denna rapport, skiljer sig en aning från det tillvägagångssätt 
som ovanstående forskare använt sig av. Även om mycket influenser hämtades från både M. F Schafer 
och H. Westerkamp, fanns det en tydlig tempo-spatiala skillnader mellan deras tillvägagångssätt och 
det som genomförts i denna studie. Den största skillnaden var att tillvägagångssättet applicerats inom 
en historisk kontext i en svensk stad från 1700-talet som inte längre existerar. Både Westerkamp och 
Schafer använde sig av befintliga miljöer i sina undersökningar, där de genomförde ljudvandringar i 
områden tillsammans med en mikrofon som spelade in alla ljuden i landskapet. I den här rapporten så 
finns inget befintligt ljudlandskap utan landskapet och dess tillhörande ljud återskapades utifrån det 
källmaterial som fanns bevarad om staden under dess epok. Detta betyder att man i denna 
undersökning behövde skapa en akustisk omgivning där ljudvandringen kunde genomföras baserat på 
de dokument och målningar som fanns bevarade från den tiden. Här styrde källmaterialet över vilka 
sorters ljud som lyssnaren kom att höra i omgivningen och när denne kom att höra dem i relation till 
den artificiella vandrarens position i staden. Ur ett ljudvandringsperspektiv blir det ett omvänt 
tillvägagångssätt där ljudvandringen i staden skapas av metodiken som transkriberar den strukturerade 
vardagen till akustiska företeelser.  

4.2 Utvärderingsmetod 
 

Den forskningsmetod som använts i denna studie är en intervjubaserad kvalitativ undersökningsmetod. 
Undersökningen strukturerades efter en fast survey design (direktöversatt från engelskans fixed 
design) med semistrukturerade frågor där hälften av frågorna är öppna medan resterande hälft är 
slutna. Forskningsmetoden valdes för att besvara undersökningens problemformulering samt att 
utforska hur metodikens fysiska prototyp uppfattas utifrån en subjektiv basis. Det vill säga att 
undersökningsmetoden konstruerades så att man kunde utvärdera det realiserade ljudlandskapet utifrån 
informanternas egna subjektiva tolkning. Tolkandet är en viktig aspekt i upplevelsen av 
ljudvandringen då ljud kan ha en subjektiv inverkan på hur ljudlandskapet uppfattas i relation till 
tidigare erfarenheter av ljudkällan, eller andra sociala eller kulturella aspekter. Därför valdes en 
tillämpningsmetod som tillåter informanterna i undersökningen att tolka upplevelsen av den akustiska 
gestaltningen, samtidigt som man utvärderar ljud som narrativt medium för historiska ljudlandskap. 
Liknande så som Robson förklarar så anses fasta surveyundersökningar passande i beskrivande syften 
där man vill undersöka eller förstå specifika fenomen. (Robson, 1992/2002/2011 sid. 124). Då det 
fanns många aspekter som kunde ha influerat upplevelsen av ljudvandringen, användes en 
semistrukturerad intervjumetod för att undersöka vilka faktorer som kan ha spelat in då ljudvandringen 
tolkades. 
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Informanterna i undersökningen var dels normalt seende människor, samt människor med varierande 
form av synskador. Varje informants subjektiva tolkning utvärderades och sammanställdes utifrån den 
informantgrupp de tillhör. Man undersökte sedan om det fanns några skillnader i hur informanterna 
upplevde ljudvandringen med hjälp av en semantisk bearbetning av respektive informants besvarande 
av intervjufrågorna. Här skiljde man mellan olika informanters lyssningssätt utifrån hur de besvarade 
intervjufrågorna efter det att de tagit det av ljudvandringen. Undersökningen kom att studera hur 
ljudvandringen och dess ljudlandskap upplevdes och om de både gruppernas svar skiljer sig åt. I 
studier där man vill jämföra olika variabler med varandra förklarar Robson att en fast 
surveyundersökning är en bra och passandet metod (Robson, 1992/2002/2011 sid. 124). I det här fallet 
kom variablerna att vara normalt seende människor och människor med någon form av synskada. 
Informanternas svar jämfördes inte enbart för att utläsa skillnader mellan de båda grupperna, utan 
varje informants svar utvärderades individuellt för att undersöka faktorer som kan ha påverkat 
upplevelsen av ljudvandringen oavsett handikapp. 

Samtliga informanter fick ta del av gestaltningen inom samma kontext och med samma akustiska 
förutsättningar. Alla informanter fick alltså uppleva gestaltningen i exakt samma miljö och under 
exakt samma förutsättningar. Informanterna fick ta del av ljudvandringen sittandes på en stol 
omringad av sex dolda högtalare som med hjälp av de panorerade momenten i ljudvandringen kom att 
leda lyssnaren genom Skövde stads ljudlandskap. Två ytterligare högtalare var placerade under stolen 
där informanterna satt och spelade enbart upp fotstegljud. Detta för att förtydliga lyssnarens position i 
vandringen. Vid gestaltningstillfället användes en och samma högtalarkonstellation för samtliga 
informanter som fick ta del av ljudvandringen. För att inte visuella distraktioner i rummet skulle 
påverka upplevelsen fick samtliga informanter bära ögonbindel då ljudvandringen ägde rum. Ljuden i 
gestaltningen var inspelade från autentiska källor, det vill säga att ljuden i ljudvandringen var 
inspelade från bevarade eller restaurerade artefakter som kan hänvisas till gestaltningens epok. Till 
exempel var samtliga hästvagnar i ljudvandringen inspelade från vagnar vars konstruktion och 
materialanvändning kunde hänvisas till 1700-talets andra hälft. Hästarna som drog vagnarna var hästar 
som användes under just den tiden, vilket i det här fallet var hästar av rasen nordsvensk brukshäst. 
Ljudens närvaro och karaktär i ljudvandring bestämdes utifrån metodikens ramverk. Samtliga av dessa 
ljud användes sedan då ljudvandringen realiserades och slutligen projicerades med hjälp av ett 
multihögtalarsystem. Mer information om tillvägagångssättet för framställandet av ljudlandskapet 
kommer att presenteras i nästkommande kapitel. 

Den socialkonstruktivistiska intervjumetod som användes i denna rapport förklarar Robson brukar 
appliceras för att fokusera på individen snarare än själva gruppen, där strävan är att undersöka hur 
individer konstruerar och upplever just dennes värld (Robson, 1993/2002/2011 sid. 24). Denna 
konstruktivism menar Robson ibland kan hänvisas till interpretivismen som indikerar på en fokusering 
kring hur den sociala världen tolkas av dem som lever inom den (Robson, 1993/2002/2011 sid. 24). 
Nödvändigtvis är denna studie inte en undersökning i social kontext när det kommer till sociala 
interaktioner i den ”riktiga världen”, utan snarare en undersökning av en individuellt baserad 
upplevelse av en akustisk värld presenterad i en specifik miljö, influerad av sociala och kulturella 
aspekter. Detta framförallt då evaluerandet av ett ljudlandskap har en subjektiv prägel snarare än en 
objektiv (Kang & Zhang, 2009 sid. 151). Att individen hamnar i fokus istället för gruppen kan tyckas 
paradoxalt då både synskadade och normalt seende informanter deltog och jämfördes i 
undersökningen, men då ett ljudlandskap har en subjektiv prägel på hur det uppfattas behövde man 
först undersöka den individuella upplevelsen innan man jämförde skillnader mellan de båda 
grupperna. Fokus i studien kom att ligga på den individuella tolkning av ljudlandskapet, där varje 
individs upplevelse utvärderades separat men även utifrån vilken grupp den tillhörde. Jämförandet 
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mellan de båda grupperna utfördes för att se hur väl de båda grupperna uppfattar ljudlandskapet och 
om det uppstår tydliga tolkningsskillnader mellan respektive grupp.  

Hur man upplever ett ljudlandskap kan influeras av olika aspekter som i sin tur kan ha ett inflytande på 
hur man tolkar ljuden. Bland annat så kan tidigare erfarenheter av ljudkällorna, subjektiva perspektiv 
inom den fysiska miljön eller sociokulturella aspekter påverka hur en människa kategoriserar eller 
identifierar ett ljud (Hall, Irwin, Edmondson-Jones, Philips & Poxon, 2011). Southworth identifierade 
i dennes tidiga studie involverande blinda och seende informanter att ljudet har ett informativt värde i 
relation till den kontext som den upplevs inom (Southworth, 1969). Davies, Adams, Bruce, Cain, 
Carlyle, Cusack, Hall, Hume, Irwin, Jennings, Marselle, Plack & Poxon (2012) påvisade i sin tur 
viktiga kognitiva aspekter vid identifierandet eller kategoriserandet av ett ljuds källa i dennes 
undersökning. Detta gör det komplicerat att utvinna generaliserbar data, då så många infallsvinklar 
kan influera besvarandet av frågorna i intervjun. Östbye, Knapskog, Hellan & Larsen förklarar att vid 
undersökningar som är knutna till människors uppfattande, värderande och handlande anses kvalitativa 
studier vara centrala och mest anpassade (Östbye et al., 2003 sid. 99). Som tidigare nämnt användes 
semistrukturerade intervjuer i undersökningen som kom att bestå av delvis öppna och slutna frågor. 
Samtliga av dessa frågor ställdes till informanterna efter det att dem tagit del av ljudvandringen. De 
öppna frågorna användes för att låta informanterna beskriva upplevelsen av ljudlandskapet utifrån 
egna ord, utan någon tydlig vinkling på informationsinnehållet. Östbye et al., (2003 sid. 142) beskriver 
till exempel användandet av öppna frågor vid tillfällen då forskaren inte känner till det möjliga utfallet 
på frågornas svar eller då forskaren vill kartlägga respondentens tolkning eller fantasi. I det här fallet 
ämnade man att studera utfallet på upplevelsen av ljudvandringen och hur denne tolkade den, 
samtidigt som man ville undersöka vilka ljud som denne mindes från gestaltningen. De slutna frågorna 
ställs huvudsakligen för att få relevanta svar på gestaltningens upplevelse. Östbye et al., förklarar att 
slutna frågor innehåller problemformuleringar där svarsalternativen förväntas besvara relevanta frågor. 
Ett användningsområde för slutna frågor skulle kunna vara då forskaren vill begränsa det möjliga 
utfallet på svarsalternativen, och tvingar respondenten eller informanten att besvara frågan på 
precisionsnivå (Östbye et al., 2003 sid. 143). De slutna frågorna i den här undersökningen användes på 
ett liknande sätt som Östbye et al., förklarar. Om enbart öppna frågor ställts till informanterna hade det 
varit problematiskt att sammanställa generaliserbar data i undersökningen. 

I likhet med Gavers studie om identifierandet av specifika ljud och dess källor, formulerades de öppna 
frågorna i intervjun efter informanternas möjlighet att tolka ljuden (Gaver, 1988). Här ville man låta 
informanterna få ett så stort tolkningsutrymme som möjligt, genom att ställa öppna frågor som inte 
hade ett ledande syfte. I Gaver (1988) valde han att spela upp 17 olika ljud och sedan fråga 
informanterna vad det var de trodde att de hörde, och till vilka källor de kopplade ljuden. Han lät 
intervjuerna ske individuellt för att minska påverkan av utomstående faktorer. På så vis lät han den 
individuella tolkningen stå i fokus, samtidigt som den subjektiva förmågan att bearbeta ljud inte 
påverkas av ledande frågor eller av utomstående faktorer. Med utomstående faktorer menas i detta fall 
påverkan av andra människor eller ytterligare beskrivningar om ljudmaterialet som kunde ha 
redovisats innan det att ljudvandringen spelats upp. Angående olika individers möjlighet att påverka 
den andres minnesbild förklarar Gabbert, Memon & Wright att personer som ser eller upplever samma 
händelse kan påverka varandras minnesbilder om sociala interaktioner sker mellan parterna (Gabbert 
et al, 2006). Den sociala influensen från vad en person hävdar sig minnas kan projiceras på en annan 
persons minnesbild, även om den informationen skulle kunna vara falsk eller i det här fallet skilja sig 
från sin egen. Påverkandet av en annans persons minnesbild kallas för memory conforminty och kan 
kortfattat förklaras som när en persons minnesbild influerats av en annans (Horry, Palmer, Sexton & 
Brewer, 2011). Echterhoff & Hirst förklarar hur forskningen inom detta område hittills fokuserats; 
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“This body of research has focused on how a speaker may implant biasing information in a 
listener or replace information already existing in the listener’s mind with new information. 
The typical structure of social influence in these studies is dyadic, and unilateral 
communication about the past in which biasing information from a source is transmitted to 
an individual recipient, who is the target of influence.” (Echterhoff & Hirst, 2009 sid. 
1006) 

Om man utgår från denna kommunikativa minnesbildsinfluens är det därför viktigt i denna 
undersökning att intervjuerna görs separat och att inga diskussioner angående den akustiska 
gestaltningen sker mellan informanterna innan det att intervjuerna genomförts. Det skulle annars 
kunna finnas risk för att en individs upplevelse influerar andra informanters minnesbilder, vilket i sin 
tur skulle begränsa varje individs tolkningsmöjlighet. 

Bortsett från de öppna och slutna faktorerna vid formandet av frågorna till intervjun, var strukturen vid 
intervjutillfället semistrukturerad. Detta för att kunna ställa uppföljande frågor till vissa svar från 
informanterna som skulle kunna bidra med ytterligare förståelse om unika faktorer i upplevelsen och 
dess orsak. Enligt Östbye et al., (2003) kännetecknar semistrukturerade intervjuer ett på förhand 
definierat tema som utfrågningen kommer att handla om, och att intervjupersonen använder sig av en 
typ av intervjuguide (Östbye et al., 2033 sid. 103). I det här fallet sammanställdes en lista av frågor 
som ställdes till samtliga informanter i undersökningen. Huvudsakligen så kom uppföljande frågor att 
ställas till de slutna frågorna för att få en inblick om av vad som påverkade deras upplevelse eller 
intryck. Utan liknande uppföljningsfrågor skulle många av svaren på de slutna frågorna i intervjun 
möjligen kunna resultera i forskningsresultat vars underliggande anledning skulle lämnas obesvarad. 
Intressanta faktorer som kan ha speglat upplevelsen av ljudvandringen skulle kunna gå förlorad om 
inte uppföljande frågor skulle kunna komplettera de slutna.  

De semistrukturerade frågorna i undersökningen kom även att formuleras så att det går att urskilja hur 
informanterna i undersökningen lyssnade på gestaltningen. Detta för att ljudlandskapet kan beskrivas 
annorlunda beroende på hur informanterna lyssnade på den akustiska gestaltningen. En viktig aspekt 
vid utvärderandet av informanternas svar kom alltså att vara en semantisk bearbetning av 
informanternas beskrivning av ljudvandringen och specifika ljudkällors samhörighet i ljudlandskapet. 
Huvudsakligen användes två olika lyssningssätt som kunde påverka lyssnarens sätt att bearbeta eller 
delta i ett ljudlandskap i studien. Det första lyssningssättet var ett holistiskt lyssnande (holistic 
listening), vilket var en bearbetning av ett ljudlandskap som en helhet utan någon tydlig semantisk 
bearbetning av lyssnaren (Kang, 2007 sid. 83). Ett sådant lyssnande skulle kunna kännas igenom om 
informanten enbart redovisade enhetliga ljudkällor som till exempel människor och djur vid 
intervjutillfället. Tydligast för ett holistiskt lyssnande är avsaknaden av detaljer i ljudlandskapet. Den 
andra typen av lyssnande är ett beskrivande lyssnande (descriptive listening) vilket refererar till en 
identifiering av specifika akustiska källor eller händelser (Raimbault & Dubois, 2005 sid. 342). Ett 
sådant lyssningssätt skulle kunna identifieras om informanten beskrev detaljerade ljud i ljudlandskapet 
och dess relation till andra ljudkällor i omgivningen. Beroende på hur informanterna i undersökningen 
besvarade frågorna, speglade det lyssningssätt som informanten närmast kunde kategoriseras till. 
Därför formulerades vissa frågor i intervjun så att man lätt kan urskilja vilket slags lyssnande en 
informant uppvisat och hur detta speglade resterande bevaringar av frågorna.  

4.2.1 Metoddiskussion 
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De informanter som deltog i undersökningen var fem slumpmässigt utvalda seende personer utan 
hörseldefekter, och fem slumpmässigt utvalda synskadade personer utan hörseldefekter. Av dessa 
informanter kunde två synskadade informanter inte närvara vid undersökningstillfället av privata skäl, 
samt att en seende informant var tvungen att uteslutas från undersökningen då denne hade lindriga 
hörselskador som tidigare inte förklarats. Varför man valde att använda sig av synskadade informanter 
i undersökningen var för att studera möjligheten av att använda ljud som narrativt medium för 
historiska platser. Då mycket av dagens arkeologiska museala stadsaktiviteter fokuserar kring synen 
som sinne, finns det lite auditiv information av historiska städers ljudlandskap. En sådan ljudvandring 
som förklarats i denna rapport skulle kunna skapa ett auditivt tillvägagångssätt som med hjälp av 
ljudlandskap och dess tillhörande ljud möjliggör för att annorlunda tillvägagångssätt för att berätta om 
städers vardag utifrån akustiska premisser. Ljuden som för lyssnaren vidare i stadsvandringen 
möjliggör ett informellt berättande om projekt och materiella ting i omgivningen samtidigt som den 
beskriver stadens puls och vardag utifrån akustiska premisser utan ett visuellt inflytande. Ett sådant 
berättande skulle kunna stimulera synskadade människor att delta i miljöer som tidigare varit 
otillgängliga genom att rikta fokus på ett annat medium och sinne. Man skapar med hjälp av ljud och 
hörseln en möjlighet till att skapa mentala eller visuella bilder av staden som realiseras med hjälp av 
ljudvandringen genom Skövde stads ljudlandskap under 1700-talets andra hälft. 

Då denna studie riktar sig både till människor med och utan visuella handikapp, bör man ha en 
förståelse för hur dessa olika grupper skiljer sig åt när det kommer till användande av de olika sinnena 
i vardagen. De båda parterna använder sig generellt sett av olika sinnen för att bearbeta information i 
omgivningen, vilket skulle kunna påverka upplevelsen av gestaltningen. Förhåller man sig till 
Swanston & Wade (2001) så är synen vårt mest dominanta sinne, och är det sinne där vi hämtar mest 
information om världen med. Då synskadade eller blinda personer inte kan använda sig av synen, blir 
de istället tvungna att fokusera användandet av andra sinnen. Loomis, Golledge & Klatzky (1998) 
förklarar att till skillnad från seende personer så är synskadade människor i underläge när det kommer 
till att identifiera förbipasserande objekt eller hinder i fysiska miljöer, och har en relativt liten 
informationsuppfattning om landmärken, riktning eller hastighet i omgivningen. Då synskadade 
människor inte kan utnyttja användandet av synen till fullo behöver dem istället att lära sig att använda 
de andra sinnena mer effektivt (Sardegna, Shelly, Rutzen, & Steidln, 2002 sid. 209). Synskadade 
människor behöver till exempel kunna identifiera och urskilja ljud, dess relativa distans och riktningen 
till ljudkällan för att kunna lokalisera sig i omgivningar (Sardegna et al., 2002 sid. 210). Genom att 
använda sig av auditiva ledtrådar kan individer med visuella handikapp bearbeta information i 
omgivningen och bestämma och urskilja objekt i just denna omgivning (Jansson, 2000 i 
Papadopoulos, Papadimitriou & Koutsoklenis, 2012 sid. 170). Denna förmåga att använda sig av 
auditiva ledtrådar i vardagen används även för att urskilja vilken typ av omgivning de rör sig inom 
genom att identifiera och lokalisera objekt i omgivningen. Detta för att kunna behålla en orientering i 
miljön och för att kunna gå rakt utan att stöta på hinder på vägen (Ashmead et al., 1998; Blumsack, 
2003; Gardiner & Perkins, 2005; Koutsoklenis & Papadopoulos, i Papadopoulos, Papadimitriou & 
Koutsoklenis, 2012 sid. 170).  

För att kunna orientera sig i bekanta miljöer är det fundamentalt för synskadade människor att skapa 
en kognitiv karta över området (Jacobson, 1998; Kitchin, 1994 i Papadopoulos, Papadimitriou & 
Koutsoklenis, 2012 sid. 169). Dessa kognitiva kartor är inget unikt för människor med synskador utan 
större delen av bearbetandet av information sker via synen (Loomis et al., 1993; Matlin & Foley, 
1992; Sholl, 1996 i Papadopoulos, Papadimitriou & Koutsoklenis, 2012 sid. 169). Människor med 
synskador har dock inte tillgänglighet till en sådan bearbetning av omgivningen och använder sig 
därför av deras kvarvarande sinnen för att kunna skapa denna kognitiva karta (Jacobson, 1993 i 
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Papadopoulos, Papadimitriou & Koutsoklenis, 2012 sid. 169). Förmågan att skapa sig en mental eller 
visuell bildframställning (visual imagery) av enbart ljud i landskapet skulle därför kunna skilja sig åt 
mellan de båda parterna då de huvudsakligen använder sig av olika sinnen i vardagen. Definitionen av 
visual imagery förklarar Kaski ”… the representation of perceptual information in the absence of 
visual input” (Kaski, 2002 sid. 720). Användandet av olika sinnen i vardagen kan därför bidra till att 
upplevelsen av ljudlandskapet skulle kunna vara annorlunda mellan de båda parterna, då de båda 
(normalt seende och synskadade eller blinda människor) utnyttjar en annorlunda fokusering av sinnena 
i vardagen. För att utesluta visuella distraktioner vid gestaltningstillfället fick samtliga informanter 
bära ögonbindel då ljudvandringen genomfördes. Detta för att alla informanter skulle ha samma 
förutsättningar för att kunna ta del av ljudvandringen utan visuella kopplingar till den fysiska 
omgivningen där gestaltningen ägde rum. Användandet av detta tillvägagångssätt kom att fokusera 
sinnesstimulansen kring hörseln, vilket gör att upplevelsen av ljudlandskapet inte präglades av visuella 
distraktioner i rummet som normalt seende människor skulle kunnat uppleva. Detta minimerade även 
risken för ett teknologiskt lyssnande bland de normalt seende informanterna, ett begrepp som kommer 
diskuteras ytterligare i kommande kapitel. 

Bortsett från dessa sinnespremisser finns det andra etiska aspekter som bör beröras då undersökningar 
av ljudlandskap genomförs och hur de uppfattas. Till exempel så kommer informanternas ålder att 
utvärderas vid undersökningen. Hörseln försämras ju äldre man blir och kan påverka hur ljuden 
uppfattas. Tun, Williams, Small & Hafter förklarar att både auditiv bearbetning och kognitiva 
förmågor minskar ju äldre man blir (Tun et al., 2012). Åldrandet begränsar även spektrumet som en 
människa kan höra ju äldre en individ blir. Tun et al förklarar: “… in addition to declines in pure-tone 
sensitivity, other factors that are thought to influence auditory processing difficulties and also are 
known to decline with age include frequency and intensity discrimination, temporal resolution, and 
binaural processing.”  (Tun et al., 2012 sid. 348). På grund av den hörselbegränsning som ålderns 
inflytande har på lyssnandet utvärderades åldern på varje informants i undersökningen.  

Samtliga intervjuer i undersökningen spelades in och transkriberades. Med hjälp av inspelningarnas 
ljudinnehåll kunde man genomföra en fullständig utvärdering av vad som sagts i intervjuerna ord för 
ord i skriftlig form. Om enbart anteckningar hade genomförts vid intervjutillfället, skulle detta kunnat 
innebära att enbart en begränsad mängd av vad som sagts i intervjuerna skulle kunna ha 
dokumenterats (Östbye et al., 2003 sid. 121). Användandet av inspelningar vid intervjutillfället är även 
något som kan stärka validiteten i en undersökning då risken för att viktig information gör förlorad vid 
intervjutillfället minimeras (Östbye et al., 2003). Det var dock viktigt att informanterna var bekväma 
med att man spelar in intervjuerna, så att hon eller han inte upplevde sig hämmad att uttrycka sig i 
mikrofonens närvaro. Därför riktades aldrig mikrofonen mot informanten vid intervjutillfället, utan en 
diktafon placerades på en plats mellan forskaren och informanten för att skapa en neutral miljö mellan 
informanten och inspelningsapparaturen. 

Då realiseringen av ljudvandringen krävde en viss typ av uppspelningsmiljö med tillhörande 
avancerad teknik och utrustning var det problematiskt att använda forskningsmetoder som inte fodrade 
specifika krav på undersökningsmiljön. Till exempel skulle det varit opassande att utvärdera 
prototypen utifrån en internetbaserad enkätundersökning då alla hushåll inte har en surround-
anläggning tillgänglig i hemmet. På samma sätt blir även intervjuer eller enkätundersökningar som 
genomförs utanför den tänkta uppspelningsmiljön oanvändbara. Man skulle kunna ge personer ett par 
slutna hörlurar och låta dessa människor ta del av ljudvandringsprototypen, men det skulle inte 
optimera upplevelsen av ljudlandskapet. Man skulle dock kunna använda sig av kvantitativa 
forskningsmetoder som utgår från liknande förutsättningar som presenterats i den utvalda 
forskningsmetoden i studien. Problematiken skulle då istället vara att kvantitativa undersökningar 
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vanligtvis bygger på insamlandet av specifik data och som vanligtvis hanteras i form av siffror och 
inte själva tolkandet av ett visst material. Detta behöver dock inte innebära att denna metod inte skulle 
vara passande för denna undersökning. Liknande så som Östbye et al., (2003) förklarar, så är strävan i 
kvantitativa undersökningar att hitta samband i material eller att undersöka förutsatta hypoteser. Man 
skulle alltså väldigt praktiskt kunna använda kvantitativa metoder om man skulle vilja undersöka 
metoden utifrån en specifik hypotes. Om undersökningens hypotes till exempel var att studera om 
metodens prototyp speglade upplevelsen av en vandring i 1700-talets Sverige, skulle kvantitativa 
forskningsmetoder kunna vara passande. Detta skulle kunna vara ett bra tillvägagångssätt för att 
validera eller förkasta metodens prototyp eller vid ett senare tillfälle kunna kompletteras med en 
kvalitativ undersökning om hur prototypen uppfattades och vad som var den underliggande 
anledningen till den kvantitativa undersökningens resultat. Anledningen till varför man valt att 
använda en kvalitativ undersökningsmetod före en kvantitativ i denna rapport är för att spegla 
informanternas subjektiva tolkningsförmåga. Då ljudlandskap möjliggör för olika tolkningsmöjligheter 
blir forskningsmetoden därför mer passande i detta fall då syftet i den här rapporten är att se hur den 
sammanställda ljudvandringen tolkades och utifrån dessa tolkningar se hur gestaltningen påverkade 
eller uppfattades av informanterna.  

4.2.2 Praktikbaserad designforskning 
 

När ett ljudlandskap inte längre existerar inom fysiska miljöer kommer det att vara upp till forskaren 
själv att skapa den auditiva omgivningen. I det här fallet blir det en form av praktikbaserad forskning 
där forskaren själv framställer och skapar ljudvandringen i Skövde stad. Forskarens hantverk blir alltså 
en del i utvärderandet av den prototyp som kommer att realiseras för informanterna i undersökningen. 
På så vis tar forskaren oundvikligen en subjektiv roll i framställandet av ljudlandskapet och influerar i 
viss mån hur en ljudvandring genom Skövde stads ljudlandskap uppfattas av informanterna. Ett sådant 
forskardeltagande gör det problematiskt att förhålla sig helt objektiv i studien, då forskarens hantverk 
är en del av studien. Liknande så som Durling förklarar så definieras forskning olika av olika 
människor. För vissa anses det som en teoretisk undersökning medan andra förhåller sig till en mer 
praktiskt aspekt. Vissa förhåller sig till objektiva upptäckter medan andra subjektiva åsikter (Durling, 
2000 sid. 2). I det här fallet så redovisas metodiken som en teori, medan framställandet av 
ljudlandskapet kan ses som praxis. Gislén beskriver i praktikbaserad forskning att praktiken kan ses 
som människors handlande i världen, medan hon behandlar teori utifrån den grekiska betydelsen 
theória som betraktandet eller begrundandet av forskningen (Gislén, 2003 sid. 13). I Gisléns fall är det 
snarare den baserande delen i ordet praktikbaserad forskning som avgör forskarens roll i 
undersökandet. Beroende på vart i den baserande aspekten forskaren befinner sig, kan avgöra ”hur den 
enskilda forskaren förhåller sig till praktiken, praxis” (Gislén, 2003 sid. 13). Ju mer involverad och 
centrerad forskaren förhåller sig till sitt arbete och utvärderande av processen, skulle det kunna leda 
till en allt för subjektiv prägel på argumentationen angående forskningen validitet eller pålitlighet. En 
allt för subjektiv inriktning skulle i sin tur kunna minska trovärdigheten i en studie. Beroende på inom 
vilket forskningssammanhang studien genomförs kan total objektivitet inte uppstå om forskningen 
baseras inom till exempel sociala eller kulturella sammanhang. Det är snarare hur forskarens 
subjektivitet förhåller sig till sin forskning som avgör dess trovärdighet. Speciellt tydligt framkommer 
subjektiviteten inom designforskningen, där den objektivitet som traditionell forskning strävar efter 
blir problematisk. Durling förklarar problematiken; 

“There is also the question of objectivity. Increasingly, designer-researchers who 
investigate their own work will encounter the problem of their work being seen to be valid, 
objective and reasonably free of self interest and bias. In other fields researchers go to great 
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lengths to distance themselves from the accusation of bias. It behoves us to do the same. 
This is an unnatural posture for designers, who work in intuitive and subjective ways.” 
(Durling, 2000 sid. 6-7) 

Här tydliggörs designforskningens subjektiva prägel vilket blir komplicerat att applicera inom 
traditionella forskningssammanhang där strävan efter objektivitet är en viktig del i undersökningen. 
Total objektivitet i en forskning behöver nödvändigt vis inte förklara den som bra, utan förhåller sig 
snarare applicerbar i relation till vad som ska undersökas. I det här fallet skulle det vara omöjligt att 
gestalta ett historiskt ljudlandskap om man skulle anta total objektivitet. Schoenfeld argumenterar för 
att ljudmetodik inom social forskning ska beröra trovärdigheten, pålitligheten och användbarheten 
inom den kontexten forskningen riktar sig inom (Schoenfeld, 1999 i Barab & Squire, 2008). 
Trovärdighet och pålitlighet kan liknas med begreppen reliabilitet och validitet och behöver 
nödvändigtvis inte använda sig av objektivitet eller kvantitativa forskningsmetoder för att demonstrera 
vetenskaplig kredibilitet. Den sista aspekten av användbarhet kan liknas med generaliserandet eller 
den utomstående validiteten i en forskning, att användbarheten i sin tur kan avgöra forskarens styrka i 
dess påståenden (Dewey,1938; Messick, 1992 i Barab & Squire, 2008 sid. 8). Huvudfokus här är hur 
man som forskare förhåller sig till sitt undersökningsobjekt, både utifrån en trovärdig och pålitlig 
synvinkel men även ur ett användningsbart perspektiv. Till skillnad från till exempel Durlings 
argumentation kring designforskarens roll i utvärderande av sitt eget arbete så utvärderades praxis i 
den här undersökningen av informanterna. Anledningen till detta är för att ljud har en subjektiv prägel 
och kan tolkas olika av olika människor beroende på till exempel sociala eller kulturella aspekter. Ett 
eget utvärderande av arbetet skulle därför kunna få en alltför stor subjektiv prägel på den framställda 
prototypen. 

I gestaltningens fall så strukturerar man en metodik för att distansera sig och begränsa sig från en allt 
för spekulativ representation av stadens ljudlandskap. Metodiken i studien ställer krav och 
begränsningar på vad som kan gestaltas och vilka kriterier som behöver uppfyllas. Liknande ovan 
nämnda teoretiker och författare så förhåller sig de i sina praktikbaserade forskningsargument till 
design som forskningsdisciplin. Design är i sin tur en del av det som genomförs av forskaren i denna 
undersökning, dock ur en annorlunda synvinkel. Människor som arbetar med att applicera ljud till film 
och dataspel kallas till exempel för ljud-designers (Sound designer). Gestaltningen är i sin tur en 
design av ett historiskt landskap eller samhälle baserat på dess akustiska premisser. 
Sammanställningen av detta ljudlandskap kan förklaras ur ett designperspektiv som realiserandet av 
praxis. Återgående till forskningen i den här undersökningen så är den praktiska aspekten styrd av det 
teoretiska, det vill säga metodiken och dess pelarfundament. Molander resonerar kring att teorin kan 
begränsas med enbart tankemöjligheten medan det praktiska utförandet är knutet till och ansvaras för 
av forskarens relation till handlandet. Handlandet är i sin tur då man går vidare från det teoretiska och 
realiserar teorin i praktiken (Molander, 1996 sid. 17 i Gislén, 2003 sid. 13). Att de teoretiska 
aspekterna realiseras till något användbart för människan istället för enbart en filosofisk tanke kring 
dess möjligheter eller struktur. Enligt Barab & Squires påstående så är målet för tillämpningsbar 
praktisk forskning inom området av design att ”directly impact practice while advancing theory that 
will be of use to others” (Barab & Squires, 2004 sid. 8). Att i konkretiserad form förstå innebörden av 
teorin i förhållandet till konsekvenserna av dess utfall och en strävan efter en uppfattning av dess 
utfalls validitet (Messick, 1992 i Barab & Squire, 2004 sid. 8). I det här fallet ställer metodiken krav 
på vad som kan produceras praktiskt och hur det kommer att framställas. Den praktiska delen 
utvärderades i sin tur av informanterna i undersökningen som fick ta del av gestaltningen och beskriva 
dennes upplevelse av ljudlandskapet. I det här fallet skulle social/rurala erfarenheterna från olika 
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informanter med olika sensoriska möjligheter förklara upplevelsen av ljudvandringen, och inte dess 
skapare. Teorin realiseras i from av praxis som i sin tur utvärderas av informanterna i undersökningen.  
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5 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

5.1 Akustisk karta 
För att kunna genomföra en historisk ljudvandring krävs det en utförlig karta över hushåll och 
familjemedlemmar i Skövde stad under den tiden som ljudvandringen strävar att gestalta. I figur 3 
presenteras en hushållsindelning tillhörande Skövde stads stadskarta från 1760 som identifierar 252 
boende inom de sammanlagt 23 utvärderade tomterna. Figur 4 representerar den akustiska karta som 
användes för att utvärdera ljudets spridning i staden i relation till dess position, ljudtrycksnivå och 
frekvensinnehåll. Den sammanlagda identifieringen av tomternas hushåll och inneboende kan man 
finna i Appendix 1. 

 

Figur 2. Visar vart ljudvandringen i Skövde stad kommer att genomföras utifrån Ragnells stadsplan 
från 1760. (Historiska kartor, Lantmäteriet 2012) 
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Figur 3. Visar de tomter i Skövde stad som har utvärderats till ljudvandringen utifrån Ragnells 
stadsplan (Historiska kartor, Lantmäteriet 2012) 
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Figur 4. Visar hushållens struktur och placering, utritade efter tomtkartsutritningen över Skövde stad 
från 1888. 

Den karta som presenteras i figur 4, var den tomtkarta som i grova drag bedömde spridningen av 
specifika ljud i staden. Den fungerade även som en hushållskarta över vart specifika hushåll, familjer, 
individer och yrken i staden kan placeras. Vandringen genomfördes i utkanten av Norra Storgatans 
början, fram till torget. Beskrivet i tomtnummer skulle man kunna säga att ljudvandringen börjar vid 
tomt 21 och 20 och slutar vid tomt 18. Det finns dock ett problem med att använda just den tomtkarta 
som presenteras i figur 4, så mycket av influenserna kring struktureringen av samtliga hus och 
byggnader förhåller sig till tomtkartan över Skövde stad från 1888 då inga tidigare tomtkartor över 
staden finns tillgängliga. 100 år är en lång period och mycket kan ha förändrats i stadens struktur och 
utseende under den tiden. Givetvis hade en tomtkarta över staden från just 1760 varit ideal, men då 
inga sådana finns bevarade blir en sådan kartåtergivelse omöjlig. Man kan dock hitta likheter i stadens 
arkitektoniska struktur och utseende om man förhåller sig till det källmaterial som finns om staden. 
Abrahamson Hülpher förklarar stadens byggnader som; 

”Byggnaden är dock alt af träd wid stora gatan lika höge, med Kittfönster och torftak. Bakom var 
tomt, utom staden, ifrån Mangården anläggas alla Uthus till mera säkerhet wid eldswådor […] De 
uppbyggde Husen wid Torget de 4 största hafwa Tegeltak. Lador och logar bygde utom staden, de 
öfrige uthusen bygde bak om tomterna” Abrahamson Hülpher (1760) i Fridell (1940)   
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Här får man utifrån Abrahamson Hülphers beskrivning av stadens byggnader en generell uppfattning 
om dess höj, materialanvändning, hushålls-/tomtstruktur. Hus eller staket av olika slag byggdes oftast 
mot de vägar som passerade tomten för att klargöra tomtens storlek och gränser. Liknande struktur kan 
man även hitta i den tomtplan som finns på staden från 1888, även om stadens tak då huvudsakligen 
bestod av tegel.  

I figur 4-8 nedan redovisas bilder från nu mera rivna hus från 1700-talet utifrån Fridell (1940) där han 
kortfattat förklarar typiska byggnader och dess historia. 

 

 

Figur 5. Typisk 1700-tals hantverkargård. Denna bild visar Nils Wendels gård i nuvarande sydvästra 
hörnet av S:t Sigfrids- och Långgatan. Foto från 1890 (Fridell, 1940) 
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Figur 6. Typisk 1700-talsgård. Spegelmakare Fribergs gård på tomt nr 34. Foto från 1880-talet 
(Fridell, 1940) 
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Figur 7. Det Forsbergska huset från 1700-talet, även känt under benämningen ”Lundins Krog”. Foto 
före 1882 (Fridell, 1940) 

 

 

Figur 8. Den Kjellberska gården, målad av Olof Hermelin 1889. Gården byggdes under 1790-talet och 
var en av få gårdar under slutet av 1800-talet som mer eller mindre var oförändrad från 1700-talet 
(Fridell, 1940) 
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Figur 9. Garvare Billströms hus, nu mera utmed Långgatan. Uppfördes någon gång under 1770-talet 
(Fridell, 1940) 

Utifrån dessa fotografier kan man bilda sig en uppfattning om strukturen på byggnaderna i staden och 
hur dessa var byggda. Det bör dock tilläggas att en del förändringar har skett på ett flertal av 
byggnaderna som visas på fotografierna. Troligen var det enbart Lundins krog i figur 7 som hade 
tegeltak under den perioden som gestaltningen kommer att spegla. Samt att gatorna på 1700-talet inte 
var stenlagda och panelen inte var satt på alla byggnader. 

Utifrån kartan i figur 3 kan man med hjälp av husförhörslängderna placera specifika hushåll eller 
aktiviteter till geografiska positioner i staden. Till exempel på Tomt nr 19, Sven Sigges tomt, bodde 
rådman, sadelmakare och köpman Abraham Ekman med sin hustru Maria Hagman och deras tre barn, 
döttrarna Christina och Magdalena samt deras son Johannes. Tillhörande hushållet bodde även 
lärodrängen Abraham Gröndal, gossen Anders och pigorna Catharina Persdotter och Kjerstin 
Andersdotter. På samma tomt inhyses även stadstjänaren Nils Ljungqvist tillsammans med sin hustru 
Maria Hansdotter och deras dotter Cajsa. Jämför man antalet personer som bodde på tomt 19, var det 
en stor skillnad till hur många som levde på tomt nr 16, hattmakaretomten, som låg intill tomt nr 19. 
Här bodde enbart fiskalsänkan Anna Christina Grot med sin son tullvisitatören Adolph Fredrik 
Lagergren samt fattighjonet Kjersti Björn. Utifrån denna information skulle man kunna bilda sig en 
uppfattning om hur hushållen såg ut och en generell information om hushållens storlek. Abraham 
Ekman som även var ägare till några andra tomter i staden var en av få borgare efter branden 1759 
som fortfarande hade tillräckligt med kapital för att investera i tomter (Fridell, 1940). Här skulle man 
kunna anta att tomt nr 19 och tillhörande hushåll generellt sett var välbyggt och stort till ytan om man 
skulle jämföra med tomt nr 16. Utvärderandet av alla tomter som kom att inkluderas vid gestaltningen 
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har varit en viktig del i framställandet av ett mer realistiskt ljudlandskap som representerar stadens 
utseende och puls väl. Den karta som presenteras i figur 4 låg slutligen till grund för de 
akustikarkeologiska utvärderingarna som genomfördes på stadens ljud och dess närvaro i 
ljudlandskapet. Utifrån den topografiska strukturering som kartan redovisar utfördes grova 
beräkningar på omgivningens påverkan på de inspelade ljuden innan det att dem mötte den artificiella 
vandrarens öron. 

5.2 Gestaltningen som medium 
 

Innan man redovisar för den praktiska arbetsprocessen involverande ljudinspelningar och 
redigeringsarbete i undersökningen kommer det kommande kapitlet att diskutera kring 
mediedefinitionen av en historisk gestaltning av en virtuell ljudvandring. I den här rapporten beskrivs 
gestaltningen dels som ett narrativt berättande, dels som ett narrativt medium. I kapitlet förs en 
diskussion med influenser från Marie Laure Ryan och huvudsakligen hennes bok Narrative Across 
Media (2004) för att förklara definitionen av gestaltningen och dess mediala sammanhang. Jag 
kommer även göra en jämförelse med hur metodikens ramverk fungerar i relation till en 
metanarratologisk struktur.  

Marie Laure Ryan identifierade två olika definitioner av mediebegreppet där den första definitionen 
förklarar ett medium som en kanal för information, kommunikation eller nöje medan den andra syftar 
till en mer teknologisk och materiell koppling till en modalitet för uttryck (Ryan, 2004). Av dessa två 
definitioner beskriver hon den förstnämnda som ett slags transmitterande medan den sistnämnda 
snarare förklaras utifrån sin semiotiska koppling. Den förstnämnda mediedefinitionen förklarar Ryan 
som typer av teknologier liknande radio, tv och film vars syfte är att förmedla färdiga meddelanden 
från ena änden till den andra. De båda ändarna förklaras som encoding och decoding. Encoding kan 
förklaras som det som skapas medan decoding kan ses som det som tolkas i ett medialt sammanhang. I 
ljudsammanhang skulle man kunna definiera respektive begrepp som upptagandet av ljud (inspelning 
av en specifik källa) som encoding, medan uppspelandet i högtalarna kan jämföras med decoding. 
Encoding blir i det här fallet processen från analogt till digitalt ljud, medan decoding snarare förhåller 
sig till hårdvarans rekonstruerande av det digitalt lagrade ljudet innan det projiceras i högtalarna, från 
digitalt till analogt ljud. Detta begreppsanvändande vävs dock samman med definitionen av vad Ryan 
förklarar som ett semiotiskt begrepp av ett medium. För att något ska höras i högtalarna krävs det att 
det finns något som skapar ljud. Tar man ljudvandringen som exempel så krävs det inspelade ljud för 
att kunna realisera ljudlandskapet där varje ljud har en viktig del i ljudlandskapets helhet. För att ljud i 
sin tur ska kunna spelas in så krävs det en händelse eller interaktion i omgivningen som kan 
dokumenteras utifrån dess akustiska karaktär. Inspelningen av ljud har alltså dels en transmitativ del i 
förmedlandet av encoded och decoded information som färdas via någon slags kanal, samtidigt som 
det även finns en semiotisk aspekt i förhållande till vad som spelas in och presenteras. I gestaltningens 
fall skapas den av sammansättningen av samtliga inspelade ljud som tillsammans utgör en plats, där 
den fiktiva karaktärens fotsteg för lyssnaren vidare i just denna omgivning.  

Ser man till Ryans klassificering av ett uttryckande eller kommunikativt narrativt medium följer den 
huvudsakligen två olika kriterier. Dels ska det finnas en skillnad i hur narrativa meddelanden kan 
transmitteras, hur dessa presenteras och hur de upplevs. Den andra aspekten fokuserar huvudsakligen 
på olika möjligheter mediet bidrar till. Möjligheterna som Ryan (2003) presenterar involverar fem 
olika indelningar, den ska adressera något sinne, den ska prioritera en sensorisk kanal, det ska finns en 
spatio-temporal förlängning, samt ett teknologisk underliggande och en kulturell beröring. Ser man till 
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gestaltningen så berör den samtliga dessa indelningar på ett eller annat vis. För att gestaltningen ens 
ska kunna genomföras krävs ett teknologiskt underliggande för att kunna förmedla ljudvandringen. 
Teknologin som används är nödvändigtvis inte specifikt utvecklad för just detta medium utan det är 
snarare användandet av teknologin som skiljer sig från andra medier liknande radio och tv. 
Ljudvandringen i sig är ett spatio-temporalt händelseförlopp som stimulerar genom att fokusera kring 
hörseln som sinne. Den temporala aspekten förhåller sig tydligast till ljuden som existerar i 
ljudlandskapet medan rumsligheten blir aningen abstrakt då den förhåller sig till landskapet som 
ljudlandskapet förhåller sig till. Det är egentligen alltså bara en sinneskanal som förklarar både det 
temporala och det spatiala i gestaltningen. Ljudlandskapet som i sin tur realiseras med hjälp av ett 
flertal högtalare möjliggör ett kulturellt studium av ljudlandskap som inte längre existerar. Beroende 
på hur man förhåller sig till begreppet medium och dess definition, skiljer de sig åt mellan olika 
forskare. Ljud som medium i en historisk diskurs kan kännas ganska abstrakt, men det finns likheter 
med i hur ljud skapas och hur de förhåller sig till sitt medium. Dahlberg och Snickars definierar 
begreppet medium i boken Berättande i olika medier med inspiration från Ryan (2006) som:  

”… en fysisk kanal (bok, fotografi, radio), å andra sidan som modalitet (ljud, bild, rörlig 
bild, text, musik, tal, multimodal). Men det är också möjligt att ta sig an mediebegreppet 
som historisk diskurs, eller som socio-kulturell praktik i termer av muntlig kultur, 
skriftkultur, typografisk kultur, elektronisk mediekultur, digital mediekultur och så vidare.” 
(Dahlberg & Snickars, 2008 sid. 26) 

Utifrån Dahlberg & Snickars (2008) definition kan man utläsa en mer konkretiserad och tydligare 
förklaring av Ryans mediedefinition. Ser man till Dahlberg & Snickars (2008) definition av ett 
mediums modalitet så involverar det bland annat mediet ljud som exempel, där författarna förklarar att 
mediebegreppet förhåller sig dels till en socio-kulturell praktik eller som en historisk diskurs. I den 
aktuella gestaltningens fall, så skulle man kunna förklara själva staden i sig, eller snarare platsen där 
ljudvandringen genomförs som en slags medierande modalitet som utifrån sina socio-kulturella 
aspekter reglerar ljudlandskapet. Ljud i sig kräver ett medium för att det ska kunna skapas och spridas. 
Varje ljud har ett eget karaktäriserande ljud i förhållande till vad som sätts i svängning. Ljud uppstår 
inte från ingenting, utan för att ljud ska kunna skapas och sprida krävs det att något sätts i rörelse. 
Upplevelsen av lyssnandet i världen är en interaktion mellan olika objekt på en specifik plats under en 
specifik tidpunkt (Raimbault & Dubois, 2005 sid. 340). Objektet i sig representerar någon form av liv 
eller existens. Ljudet av ett fotsteg förklarar till exempel att det finns en mänsklig aktivitet i 
omgivningen och att detta ljud har ett specifikt läte i förhållande till skosulans material samt det 
underlag som landskapets yta representerar. Från det att ett ljud skapas till det att våra öron uppfattat 
detta ljud, har ljudet dels genomgått encode till decode från att det skapats och färdats i mediet luft till 
det att det uppfattats och registrerats av örat och hjärnan innan det slutligen identifierats och 
representerat någon form av information om omgivningen.  

Att ett enskilt ljud har ett informellt värde är tydligt men det är svårt att beskriva en miljö enbart med 
hjälp av ett akustiskt fenomen. Liknande en bild kan ett ljud förmedla en typ av information, men 
denna information bidrar inte nödvändigtvis till en förståelse om ljudlandskapet och dess omgivning. 
Ett urbant ljudlandskap under dagtid präglas normalt sett inte av en enda akustisk interaktion i 
omgivningen, utan snarare av många. Urbana ljudlandskap uppstår som en produkt utifrån den 
aktivitet som äger rum på de allmänna men även privata platserna i staden (Botteldooren et al., 2006 
sid. 106). De dagliga aktiviteterna i Skövde stad under 1700-talets andra hälft är i en tidsgeografisk 
benämning de projekt som utförs av individerna i staden som tillsammans formar en generell vardag. 
Projekten i staden formar i sin tur med hjälp av de ljud som de skapar ett slags medium, där 



 

 40 

information och kommunikation förmedlas dels ur ett transmitterande perspektiv men även ur ett 
semiotiskt. Stadens projekt formar alltså ett ljudlandskap som kommunicerar ett berättande om vilka 
aktiviteter som kan ha pågått i Skövde stad under 1700-talets andra hälft. Rörelsen på dessa akustiska 
objekt i ljudlandskapet för sedan lyssnaren vidare i ljudvandringen med hjälp av passerande ljuds 
rörelse i högtalarna. På så vis vet man vilka ljud som uppstår var, hur dem förhåller sig till lyssnarens 
position och vad som skapar dessa ljud om man kan relatera till ljudkällan. Sammansättningen av 
ljuden utför en redogörelse för projekt eller händelser i staden. Dessa aktiviteter har i sin tur en 
koppling till de narrativa aspekterna som gestaltningen besitter.  

Ljudvandringen skulle kunna förklaras som ett tempo-spatialt förlopp, en händelse som sker både i 
tids- och rumskontingent. I detta tempo-spatiala förlopp kan även en narrativ struktur återfinnas. 
Rörelsen som den artificiella vandraren genomför i ljudvandringen förklarar om en förflyttning i 
landskapet, där ljuden i ljudlandskapet förmedlar en rörelse med hjälp av deras dynamiska 
panoreringar i högtalarna. Ljuden förmedlar inte enbart känslan av en rörelse i omgivningen utan 
möjliggör även för ett informellt värde som förklarar om företeelser i omgivningen. Dels förklaras 
förändringar i ljudvandringens miljö, samtidig som den förklarar om händelser i omgivningen. Under 
ljudvandringen förändras ljudlandskapet kontinuerligt i relation till vandrarens geografiska position i 
staden. Vandringen börjar i utkanten av staden, medan den slutar inne på stadens torg. Det finns både 
en början och det finns ett slut. Den tidsliga aspekten är den tid det tar för vandraren från det att 
vandringen startar till det att den når sin slutliga position. Den skapar även en social/rural struktur i 
förhållande till om man är bekant med den dåtida strukturen i 1700-talets små städer och lyssnarnas 
kunskaper kommer att testas eller bekräftas med hjälp av vandringen. Narrativet framställs inte 
traditionellt i form av ord eller text utan snarare genom ljud som hörs i landskapet. Transkriberande av 
dessa ljud kan skapa en mental bild om man förhåller sig till ett narrativs kognitiva aspekter. Ryan 
förklarar ett narrativs kognitiva egenskaper liknande; 

”Narrative is defined as a mental image, or cognitive construct, which can be activated by 
various types of signs. This image consists of a world (setting) populated by intelligent 
agents (characters). These agents participate in actions and happenings (events, plot), 
which cause global changes in the narrative world. Narrative is thus a mental 
representation of causally connected states and events which captures a segment in the 
history of a world and of its members.” (Ryan, 2003 sid. 1) 

Ser man till Ryans komponenter av en mental bild finns det vissa likheter med de två första pelarna i 
metodiken. Världen eller det som Ryan kallar setting (spelrummet) kan beskrivas som området som 
ljudlandskapet representerar, alltså Skövde stad under 1700-talets andra hälft. Karaktärerna består av 
befolkningen som kan återfinnas i staden under just den här tiden. Interaktionerna eller händelserna i 
denna värld utgörs av de vardagliga projekt som respektive invånare i staden bidrar med till 
ljudlandskapet. Gestaltningens narrativ skulle i den här undersökningen närmast kunna jämföras med 
Ryans syntaktiska och pragmatiska aspekt inom skillnaderna mellan grammatiska mediala domäner.  

Digitala medier förklarar Ryan påverkar narrativet på tre olika sätt, semantiska, syntaktiska och 
pragmatiska indelningar (Ryan, 2004 sid. 354). En virtuell vandring genom ett historiskt ljudlandskap 
upplevs nödvändigtvis inte som något som konkret kan förknippas med ett digitalt medium. 
Ljudvandringen är heller inget digitalt medium, utan snarare en applikation av ett digital medium. Ser 
man på Ryans definition av en applikation av ett digitalt medium förklaras det som något som kräver 
en dator vid producerandet och uppvisandet. I Ryans förklaring används digital text som exempel där 
hon förklarar att den digitala texten inte kan tas ifrån datorn, då den krävs för att kunna visa texten 
(Ryan, 2004 sid. 329). Om man har vetskap om hur analogt ljud (ljud i naturliga miljöer) omvandlas 
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till digitalt (ljud som spela in med hjälp av mikrofoner och lagras på en hårddisk), så förhåller sig 
digitala ljud väldigt lik en digital text när det kommer till bundenheten av ett digitalt medium. För att 
det inspelade ljudet ska kunna återspelas krävs en typ av dator som kan avläsa den digitala 
informationen som representerar det analog ljudet, det krävs alltså ett digitalt medium som kan 
bearbeta och utläsa digital data för att ljudet ska kunna spelas upp. En dator i det här fallet är ett 
medium som kan bearbeta data och omvandla digital information till ljud med hjälp av x antal olika 
ljudutgångar som i sin tur är kopplade till x antal högtalare. Dessa ljudutgångar behöver i sin tur 
bearbetas av en av DSP (Digital Signal Processing) och ett inbyggt stöd för det digitala filformatet 
som det analoga ljudet omvandlats till. Det krävs alltså någon typ av dator för att ljuden ska kunna 
återspelas. Ljudvandringen i undersökningen skapas med hjälp av en mjukvara i datorn 
(producerandet), och vid framställandet av denna ljudvandring krävs det någon typ av dator för att 
kunna återspela de digitalt bearbetade ljuden (uppvisandet). Digitala ljud är alltså beroende av ett 
medium som kan transkribera denna information och omvandla denna information till ljud. I det här 
fallet så krävs det någon typ av dator, vare sig det handlar om en dator med ett externt ljudkort med 
åtta olika ljudkanaler eller en mediaspelare som är kopplad till en förstärkare med lika många 
ljudutgångar för att kunna återspela ljudvandringen. Ljudvandringen är alltså en applikation till ett 
digitalt medium, sammankopplar ljudvandringen till digitala medier. Denna applikation är i sig en 
representationsteknik av ett annat medium, liknande den digitala texten som Ryan exemplifierade. 
Digital text är till exempel en remediering av analog text, precis som digitalt ljud är en remediering av 
analogt ljud. Applikationen av ett digitalt medium är i det här fallet egentligen ett eget medium, en 
representationsteknik som använder sig av de digitala mediernas teknologi för att förmedla mediets 
uttryck. I förhållande till Ryan (2004) och Dahlberg & Snickars (2008) mediedefinition skulle man 
kunna förklara det digitala mediet som gestaltningens fysiska kanal, medan ljudvandringen och dess 
tillhörande ljud kan beskrivas som dess modalitet. Ljudvandringen har alltså en samhörighet med 
digitala medier då den är beroende av dess teknologi för att den ska kunna redovisas. Denna 
samhörighet gör det därför möjligt att applicera Ryans narrativa indelningar på gestaltningen även om 
den inte möjliggör för interaktiva moment. Snarare syftar den till en reaktiv premiss som förefaller 
utifrån ett invärtes (internal involvement) och utforskande deltagande (exploratory involvement) om 
man utgår från Ryans dikotomi (Ryan, 2004 sid. 338-339). Där man som lyssnare försätter sig i en 
virtuell värld, och utforskar denna värld utan att kunna påverka dess narrativa struktur.  

Tillbaka till Ryans indelningar förhåller sig den pragmatiska aspekten av ett narrativ närmast till 
användandet av berättandet och deltagandet av människor inom det narrativa momentet, medan det 
syntaktiska förklarar olika tillvägagångssätt för att förmedla berättelser som kräver olika 
tolkningsstrategier av användaren (Ryan, 2006 sid. 11). Den semantiska indelningen behandlar som 
Ryan förklarar narrativets ”plot” eller ”story”, vilket i gestaltningens fall inte konkret existerar utifrån 
traditionell berättarteori. Man skulle dock kunna se den narrativa semantiska aspekten i gestaltningen 
som alla ljud i ljudlandskapet som tillsammans formar en värld utan medveten eller existerande intrig. 
Ljud är dynamiska och skapas i förhållandet till förändringar i omgivningen, som i sin tur bidrar med 
information om platsen på samma gång samtidigt som de ger en tidsmässig och geografisk uppfattning 
om landskapet. Ljuden representerar alltså information och uttryck om en föränderlig värld, och dess 
förändringar i relation till dess rumsliga position, som förmedlar lyssnaren vidare i ett händelseförlopp 
som berättas enbart av ljud som panoreras i högtalare. Ljuden skapar alltså mening i en värld som 
utifrån dess unika akustiska karaktär representerar en specifik tid som förändras i relation till rörelsen 
som förmedlas av den fiktiva vandraren. Sammansättningen av ljud skapar därför en mening i världen 
som med hjälp av rörelsen i rummet skapar ett narrativ.  
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Den syntaktiska delen kan i gestaltningens fall förklaras som interaktionen mellan olika ljud i 
landskapet som skapar en sammansatt mening inom den representerade världen. Ljuden kommunicerar 
i relation till dess karaktär och omgivning vilket skapar en möjlighet att kontextualisera ett informellt 
flöde av staden. Hur ljudens karaktäriserande lät förändras i relationen till vart lyssnaren befinner sig, 
vilket påverkar ljudens informativa värde och lyssnarens förmåga att förstå världen där allt utspelar 
sig. Användandet av ett ljud som medium kan ses som en slags förmedlare av information i 
omgivningen för lyssnaren, utan att använda sig av traditionella berättar moment som tal. Att de 
narrativa momenten i gestaltningen skapas av ljuden som i sin tur formar ett berättande för lyssnaren 
om ljudlandskapet och dess omgivning. Den pragmatiska aspekten i sin tur behandlar hur 
ljudlandskapet presenteras för lyssnaren och hur den tolkas. Den pragmatiska delen beskriver alltså 
hur mediet i gestaltningen används och hur den mottas av deltagarna. Högtalarnas förmåga att gestalta 
ett så verkligt ljudlandskap som möjligt kan innebära teknologiska begränsningar inom den 
pragmatiska aspekten av gestaltningen. Liknande så som Ryan förklarar så krävs det att ett medium 
inte blir narrativt relevant så vida det involverar någon av dessa domäner (Ryan, 2003). 

Ryan förklarar även två skilda modaliteter inom vad som kan anses vara narrativt eller besitta 
narrativa kvaliteter. Att vara ett narrativ (being a narrative) förutsätter ett semiotiskt objekt som 
medvetet vill skapa ett narrativt skript i tankarna på deltagaren (Ryan, 2004 sid. 9). Att besitta 
narrativitet (having narrativity) antyder att framkalla ett narrativt skript (Ryan, 2004). Till exempel så 
förklarar Ryan att musik eller bilder kan besitta narrativitet utan att vara narrativa utifrån ett litterärt 
synsätt. Ett narrativt skript i sin tur förklarar Ryan (2004 sid. 8-9) i sin tur kan identifieras om en text 
uppfyller tre kriterier; 

1. Den narrativa texten måste skapa en värld tillhörande människor och objekt. 
2. Världen där allt utspelas behöver genomgå förändringar 
3. Texten ska möjliggöra tolkningsmöjligheter involverade kring de narrativa händelserna. 

I förhållande till gestaltningen så uppfyller mitt arbete alla dessa avseende. Ljudlandskapet 
representerar en värld tillhörande människor och objekt som genom den artificiella vandringen 
genomgår förändring. Förändringarna sker i form av en förflyttning från en position till en annan, 
vilket gör att omgivningens ljudlandskap förändras beroende på vart du befinner dig. I början av 
ljudvandringen befinner du dig i utkanten av stadens gränser, medan du i slutet befinner dig vid 
stadens torg. Tolkningsmöjligheterna uppstår i relation till hur informanterna upplever ljudlandskapet. 
Ljud har som tidigare nämnts en subjektiv karaktär och kan därför tolkas på olika sätt från person till 
person. Man skulle alltså kunna förklara gestaltningen som ett sinnesfokuserat akustiskt medium som 
besitter narrativa strukturer. Att ljudvandringen besitter ett narrativ skapar i sin tur en möjlighet för 
lyssnaren att skapa en mental bild av ett narrativ, något som skulle kunna öppna nya dörrar för narrativ 
inom olika medier (Ryan, 2004). Narrativet i gestaltningen strävar därför inte efter att skapa ett 
semiotiskt narrativt skript i tankarna på informanterna, utan skriptet framkallas av den mediala 
upplevelsen. Att upplevelsen av ett ljudlandskap i sig själv kan skapa ett narrativ i relation till hur man 
lyssnar på den auditiva ljudomgivningen (Botteldooren, et al., 2011 sid. 4). 

5.3 Lyssnandet i ljudlandskap 
 

En aspekt i den här gestaltningen var att minimera utnyttjandet av det visuella sinnet för att utforska de 
akustiska möjligheterna som gestaltningen möjliggör. Om man förhåller sig till naturliga ljudlandskap 
så tenderar vi att fokusera vårt lyssnande i vardagen på händelser i omgivningen, snarare än just själva 
ljuden i sig (Gaver, 1993). Att vi med större sannolikhet lyssnar på ljudets källa och vad som skulle 
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skapa en handling i det närliggande landskapet än ljudets specifika karaktär. Förhåller man sig till 
Thompson (2002) definition av ett ljudlandskap så förklarar hon att liknande ett landskap, så är ett 
ljudlandskap samtidigt en fysisk omgivning och ett sätt att uppfatta denna omgivning. Det är både en 
värld och en kultur som är konstruerad för att göra världen begriplig (Thompson, 2002 sid. 1). Här 
förklarar Thompson att den fysiska aspekten av ett ljudlandskap består inte enbart av ljuden eller 
ljudvågornas energi som fyller atmosfären som människor lever i, utan också de materiella objekt som 
skapar och i vissa fall förstör dessa ljud. Att ljuden faktiskt är en del av den ekologiska miljön och 
skapas i takt med denna. I relation till Gaver (1993) skulle dessa akustiska byggstenar i ljudlandskapet 
kunna anta en roll som källorna i landskapet som vi ständigt försöker att identifiera då vi uppfattar ett 
ljud. I detta fysiska landskap skulle till exempel andra sinnen kunna vara aktiva och påverka 
upplevelsen av ljudlandskapet. Wilhelmsson förklarar att alla ljud har en textur, och att den alltid 
kommer att gestalta någon slags visuellt gensvar när den uppfattas av en människa. Att när vi hör ett 
ljud så återger vi en visuell representation av det ljudet (Wilhelmsson, 2001 sid. 111). Här skulle man 
kunna urskilja ett visst samarbete mellan de båda sinnena då människan bearbetar ljud. Att vi till 
exempel kan urskilja hur ett rum kommer låta när vi ser det (Wilhelmsson, 2001 sid. 111). Förhåller 
man sig till Wilhelmssons beskrivning av den visuella upplevelsen av ljud så har synen på ett eller 
annat sätt en samhörighet med ljuden och hur vi uppfattar dessa. Dessa upplevelser är dock mer 
fokuserade kring en mental bild av ljudet, snarare än synens inblandning i hur vi bearbetar ljud i 
vardagen. 

Vid vardagligt deltagande i ett landskap är det inte bara hörseln som är ett aktivt sinne, utan även 
synen har en viktig funktion i navigerandet och identifieringen av objekt och landskap i vardagen. Då 
synen tenderar att ha en dominant prägel på det informationsbearbetandet som sker dagligen skulle 
detta kunna påverka upplevelsen av specifika ljud i landskapet om detta sker tillsammans med synen. 
Viollon et al., (2002) genomförde en studie om synens påverkan på hur vi uppfattar ljud i 
omgivningen där mycket av resultaten indikerade att specifika ljud i omgivningen fick en betydligt 
mer negativ inverkan då de associerades med visuella scener av urbana landskap. Fyhri & Klaboe 
visade i sin tur med hjälp av mindre fältstudier i Norge att leva inom ett ”fint” område (ur ett visuellt 
perspektiv när det kommer till natur, byggnader och sociokulturella normer), kan reducera de störande 
momenten i omgivningen med ungefär 6 db (Fyhri & Klaboe, 1999 i Lercher & Schulte-Fortkamp, 
2003). Då synen kan ha en inverkan på hur vi upplever ljud i vardagen har undersökningar som 
genomförts i denna rapport valt att helt fokusera på hörseln som sinne. För att inte synen skulle 
påverka upplevelsen av den ljudvandring som skapades i denna undersökning, uteslöts visuell 
stimulans i gestaltningen helt. Det vill säga att inga visuella moment visades i samband med 
gestaltningen av stadens ljudlandskap. På så vis lät man hörseln och de ljud som existerade i samhället 
berätta om stadens vardag och aktivitet utan direkt påverkan av andra sinnen. Genom att ta bort 
visuella distraktioner i omgivningen som skulle kunnat stimulera synen låter man ljuden skapa 
möjligheten av att visualisera det landskapet som ljudlandskapet ämnar gestalta. Enligt Gaver kan 
olika ljuds intensitet eller spektrum från olika riktningar skapa informella strukturer. Dessa informella 
strukturer kan bidra med information om dess omgivning och källor, men även riktningen från vilket 
ljudet kommer ifrån (Gaver 1993, sid. 5). Ljud bidrar med information om interaktioner mellan olika 
material vid en specifik position inom en specifik omgivning (Gaver, 1993 sid. 5). Ljud tillsammans 
med hörseln som sinne kan alltså förmedla mycket information om de interaktioner och händelser som 
sker i en stad. 

Schafer förklarar att hörseln i sig är ett ständigt aktivt sinne som inte kan stängas av med hjälp av egen 
vilja, att vårt enda biologiska hörselskydd är en välutvecklad psykologisk mekanism som filtrerar bort 
oönskat ljud i viss mängd för att vi ska kunna koncentrera oss på vad vi anser som önskvärt i den 
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akustiska omgivningen (Schafer, 1977/1994 sid 11). Uppfattandet av ljud involverar i sin tur även ett 
lyssnade och inte bara aspekten av att höra (Gibson, 1966 sid. 75). Ett lyssnande kräver två öron och 
tillhörande muskler för att orientera ljudet till en specifik källa. Att höra saker i ens omgivningar är 
nödvändigtvis inte samma sak som att lyssna. De fysiska tryckvågorna möjliggör för en uppfattning av 
ljuden men tvingar inte fram den vid hörandet, medan lyssnande är aktivt och tillåter ålder, 
erfarenheter, förväntningar och skicklighet för att influera identifieringen (Handel, 1989 i Atkinson, 
2011). Detta är även något som Rodaway uttrycker då han förklarar att hörandet kan beskrivas som en 
passiv känsla, medan lyssnande förhåller sig till ett mer aktivt uppmärksammande stadie för akustisk 
information och en lust att fastställa en helhet (Rodaway, 1994 sid. 89). Genom att ta bort det visuella 
momentet i gestaltningen så skulle detta kunna bidra till ett mer aktivt avlyssnande av ljudlandskapet 
som ger ljudet i gestaltningen en huvudrollen snarare än biroll.  

Gaver (1993) förklarar att fokuseringen på de akustiska förekomster som sker i omgivningen, är 
uppbyggd på att identifiera de källor som ger ifrån sig ljud i staden vid befinnandet av naturliga eller 
urbana miljöer. Att vi förhåller oss till de källor som skapar ljuden, snarare än ljud i sig. Pocock i sin 
tur förklarar ljud som något dynamiskt där något måste ske för att ljud ska kunna existera. Ljud är 
därför tidsbaserat, kontinuerligt och oväntat återkommande men även kraftfullt då den symboliserar 
existens, där ljud genererar en känsla av liv (Pocock, 1988 i Atkinson, 2011). Rodaway förklarar att 
ljud som mottas och ljud som skapas faktiskt äger rum ur en tidslig aspekt, där ljud har en temporal 
närvaro och därför även ockuperar tidslig varaktighet inom ett specifikt område då det skapas 
(Rodaway 1994, sid 90). Wilhelmsson i sin tur förklarar att ljud, liknande ett narrativ har en början, 
mitten och ett slut. Att den har en varaktighet och kan delas in i olika faser. Till skillnad från ett 
narrativ så följer ljud ett rent kronologiskt temporalt linjärt förlopp (Wilhelmsson, 2001 sid. 113). 
Ljudet i sig har en varaktighet i landskapet i relation till dess ursprung och närvaro baserat på dess 
akustiska karaktär. Ljuden representerar det levande i omgivningen ur en unik tidsmässig aspekt. Man 
skulle i den här undersökningen kunna förklara att gestaltningen är strukturerad efter de interaktioner 
och handlingar som sker i vardagen i staden vilket i sin tur ger upphov till ett auditivt ljudlandskap. 
Att ljuden i gestaltningen representerar det vardagsliv som kan antas existera i staden under just den 
tiden fast utifrån dess akustiska premisser och källmaterial.  

Problematiken kring att skapa ett historiskt ljudlandskap utan visuella ledtrådar är att lyssnare kan få 
problem med att bearbeta de akustiska händelserna eller källorna i gestaltningen då vissa av dessa ljud 
kan upplevas som problematiska att sammankoppla eller tolka. Detta kan bero på att vissa av ljuden 
som förekom i 1700-talets Skövde är ljud som inte längre existerar i dagens ljudlandskap och därför 
kan upplevas som svåra att identifiera. Chion förklarar i sitt beskrivande om causal listening (då man 
lyssnar på ett ljud för att kunna samla information och dess ursprung eller källa) att vi i vissa fall kan 
urskilja en specifik källa utifrån en specifik persons röst eller ett ljud skapat av ett specifikt objekt. 
Däremot kan vi få problem att bearbeta eller relatera ett unikt ljud till dess källa om man separerar 
ljudet från dess kontext (Chion, 1994 sid. 26). När vi inte kan se ljudets ursprungskälla kan ljudet i sig 
bilda en principiell informationskälla. Ett osett objekt kan identifieras med hjälp av kunskap eller ett 
logiskt antagande (Chion, 1994 sid. 26). Martin förklarar igenkännandet av ett ljud som en process 
som bygger på insamlingen av information om objektet i sin omgivning för att mer precist kunna 
förutspå eller dra slutsatser om dess beteende eller struktur. Där objekt med liknande karaktäriserande 
drag kategoriseras inom en specifik referensram. En sådan kategorisering är enbart användbar om 
kunskapen om ett objekts kategorimärkning möjliggör en specifik förutsägelse för lyssnaren om 
aspekterna av ett observerat objekt (Martin, 1999 sid. 11). Här förklarar Martin att kunskap om en 
ljudkällas identitet kan användas för att dra slutsatsen om objektets karaktäriserande ljud, eller 
framkalla ett beteende i lyssnaren själv (Martin, 1999 sid 19). Kortfattat kan man förklara att vi kan 
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möjliggöra ett igenkännande av ett ljud dels med hjälp av dess karaktäriserande kategorisering, men 
även med hjälp av tidigare kunskap om ljudets källa. Ett exempel illustrerat av Chion; “For example, 
we can trace the evolution of a scraping noise (accelerating, rapid, slowing down, etc.) and sense 
changes in pressure, speed, and amplitude without having any idea of what is scraping against what.” 
(Chion, 1994 sid. 27) 

Här förklarar Chion att vi kan urskilja en viss typ av läte men nödvändigtvis inte säkerhetsställa vad 
som skapar detta eller dess källa. Liknande sådana fenomen skulle säkerligen kunna uppstå då 
lyssnaren ska ta del av ett historiskt ljudlandskap liknande det som gestaltningen realiserade. Detta är 
dock en ifrånkomlig aspekt, då som Thompson (2002) återigen förklarar, att ett ljudlandskap liknande 
ett landskap ständigt förändras. Vissa saker i gestaltningen kan därför upplevas som svårtolkade men 
nödvändigtvis inte så till den grad att de upplevs som helt oidentifierbara. De ljud som spelades in till 
gestaltningen kan återfinnas i dagens urbana städer, om än i mindre utbredning och i andra 
användningsområde. Om till exempel hästvagnar inte längre präglar dagens fordonstrafik så har 
säkerligen fortfarande många en uppfattning om hur de låter. 
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6 Gestaltningen 

6.1 Inspelningar 
”Recordings do not reproduce sound, they represent sound. According to the choice of 
recording location, microphone type, recording system, postproduction manipulation, 
storage medium, playback arrengement and playback locations, each recording proposes an 
interpretation of the original sound” (Altman, 1992 sid. 40) 

Utifrån Altmans definition av inspelat ljud, hävdar han att ovanstående faktorer har en inverkan på 
originalljudet då det representeras med hjälp av till exempel inspelnings- eller uppspelningsteknik. Att 
ett ljud som är taget från dess naturliga kontext inte är exakt samma ljud som när det spelades in, eller 
upp, med hjälp av tekniska hjälpmedel. Detta förklarar han gör att ljud då de hämtas från naturliga 
miljöer inte längre är en reproducering av källan utan snarare en representation. I kontrast till Altman 
så har Toole en lite mer öppen definition av reproducerat ljud och hänvisar till den encyklopediska 
översättningen av orden sound och reproduce. Sammansättningen av definitionerna av de båda orden 
kan förklaras som en imitation eller en kopia av ett ljud, vilket gör definitionen av reproducerat ljud 
till ett oprecist begrepp (Toole, 2008 sid. 4). Utan att ta en konkret ståndpunkt i frågan om hur faktiskt 
ljud kan reproduceras eller om det representeras, bör det tilläggas att det finns skillnader mellan hur ett 
inspelat ljud och ett ljud i naturliga miljöer uppfattas eller låter. I naturliga miljöer använder man 
öronen för att registrera eller identifiera speciella ljud i omgivningen, medan man vid ett 
inspelningstillfälle använder sig av till exempel en viss typ av mikrofon. Det som vi hör i en naturlig 
miljö med våra öron, behöver nödvändigtvis inte stämma överens med det som ett inspelat ljud från 
samma plats redovisar. I ett naturligt landskap interagerar ljudet med omgivningen och dess reflektiva 
ytor innan det träffa örats membran vilket i sin tur kan påverkas hur ljudet uppfattas. Dessa komplexa 
miljöer och dess tillhörande ljud kan vara svåra att reproducera då mikrofoner inte alltid kan återge det 
ljud som existerade i det naturliga landskapet, speciellt då ljudets karaktär påverkas av landskapets 
struktur. Även om en mikrofon skulle kunna reproducera ett naturligt ljud behöver det nödvändigtvis 
inte stämma överens med det som våra öron uppfattade på just den platsen, då ljudet behöver spelas 
upp med hjälp av högtalare för att kunna återupplevas. Toole förklarar att; 

”During a recording, microphones can sample only a tiny portion of the complex three-
dimensional sound field surrounding musical instruments in a performance space. What is 
captured is an incomplete characterization of the source. During playback, a multichannel 
reproduction system can reproduce only a portion of the complex three-dimensional sound 
field that surrounds a listener at a live performance. What is reproduced will be different 
from what is heard at a live event.” (Toole, 2008 sid. 6) 

Det som Toole förklarar behöver dock inte betyda att det ljudet som mikrofonen tar upp inte skulle 
vara en reproducering av det skapade ljudet, det handlar snarare om tolkningsskillnader om vad som 
egentligen är ett reproducerat ljud, och vad som är representerat. Toole förklarar att om 
reproduceringen av ett ljud inte är tillräckligt likt originalet blir vår uppfattningsprocess enbart 
tillfredsställd till en viss gräns, vilket gör att det inspelade ljudet inte upplevs som originalljudet. 
Reproducerat ljud handlar därför huvudsakligen om den mänskliga förmågan av att fylla i luckorna 
som uppstår då den hör ett ljud, som med de rätta ledtrådarna leder till en mer fullständig illusion av 
ljudet (Toole, 2008 sid. 6-7). Därför är det viktigt att inspelningarna i gestaltningen håller hög kvalitet, 
och att ljudet som spelas in representerar det ljud som existerade i det naturliga landskapet väl. I den 
här undersökningen spelades ljuden i gestaltningen in i olika miljöer för att sedan appliceras i en 
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annan, vilket gör det komplicerat att använda olika sorters mikrofoner. Det representerade ljudet 
spelades i samtliga fall in i en kontext, för att sedan representeras i en annan. För att undvika att 
landskapets påverkan på ljudets karaktär blev allt för tydligt har mikrofontypen shotgun valts i denna 
undersökning. 

Samtliga inspelningarna i gestaltningen genomfördes med två shotgun-mikrofoner i stereoformat. 
Valet av mikrofontyp bygger huvudsakligen på att shotgun-mikrofoner har ett fokuserat ljudomfång, 
vilket gör att ljud som sker i omgivningen inte tas upp i lika stor utsträckning. På så vis filtreras 
mycket av den rumsliga påverkan på ljudet bort och fokuserar istället på det direkta ljudet, och inte det 
reflektiva. Användandet av sådana mikrofoner medför att man behöver återskapa en egen rumslighet 
av ljuden i staden som förhåller sig väl till Skövde stads strukturella utseende under 1700-talets andra 
hälft. Om mikrofoner med bredare ljudomfång skulle ha använts skulle mycket av inspelningarna 
präglas av ljud som inte enbart uppstår från ljudets källa. Olika inspelningar i olika miljöer skulle 
därför kunna forma ljudet tillräckligt mycket för att de inte skulle kunna fungera tillsammans. Det 
skulle även vara komplicerat att sätta samman dessa ljud, då andra ljud från omgivningen skulle kunna 
ha en underliggande påverkan på det önskade ljudets inspelning. Bland annat så skulle lågfrekventa 
muller från trafik eller flygplan kunna förekommer på sådana inspelningar, vilket skulle kunna göra 
dessa inspelningar oanvändbara. 

Andra undersökningar liknande Gustavino, Katz, Polack, Levintin & Dubois (2005) har använt sig av 
två olika sorters mikrofoner vid deras undersökning som involverade utnyttjandet av olika akustiska 
reproduktionsmetoder och influenser utifrån ett kognitivt bearbetande av omgivningsljud i 
laboratoriemiljöer. I den undersökningen använde Gustavino et al (2005) två olika sorters mikrofoner 
dels för att konstruera ett stereofoniskt ljudlandskap och en multikanal representation av 
ljudlandskapet. Mikrofonerna som användes vid den stereofoniska undersökningen var konstruerade 
för att ta upp ljud från alla riktningar (en Sennheiser MKH 20, omni directional microphones). 
Motivering till användandet av dessa mikrofoner var huvudsakligen deras lågfrekventa 
upptagningsspektrum. Vid inspelningarna av multikanalsreproduktionen av ljudlandskapet användes 
en specifikt utformad surroundmikrofon (Soundfield ST250), som fångade rumslig information från 
riktningarna, höger – vänster, fram – bak och upp – ner. Till skillnad från Gustavino et al (2005) 
riktade sig inte denna undersökning som genomförts i denna rapport till inspelningar i befintliga 
urbana miljöer. Liknande mikrofoner skulle därför vara oanvändbara, då de miljöer och ljud som ska 
återges inte kan återfinnas på en och samma plats. I den här undersökningen får jag istället resa runt 
till olika platser för att kunna spela in ljud från faktiska källor som kan hänvisas till just den tiden, och 
sedan sätta samman dessa ljud till en virtuell ljudvandring. Liknande Atkinson (2011), användes 
shotgun-mikrofoner för att återskapa det akustiska samhället som projicerades i högtalarna vid 
utvärderingen av ljudvandringen.  

Alla inspelningar som användes i gestaltningen kompletterades även med ljudtrycksmätningar för att 
få en uppfattning om dess ljudtrycksnivå i relation till andra ljud och dess spridning i staden. Alla ljud 
mättes utifrån dess ljudtrycksnivåer från en meters avstånd, för att sedan lättare kunna jämföra 
samtliga ljud mot varandra och dess eventuella varaktighet och spridning i staden. Bortsett från 
ljudens ljudtrycksnivåer, utvärderades även dess frekvensinnehåll för att få en uppfattning om hur 
ljudets frekvensinnehåll kan ha påverkats beroende på antalet faktorer som kan ha haft inverkan på 
dess karaktär innan det att ljudet träffat örat på den fiktiva vandraren. Skulle ljudet behöva reflekteras, 
diffrakteras eller transmitteras genom olika ytor för att nå lyssnare skulle detta kunna påverka ljudets 
karaktär om man jämför hur det direkta ljudet kan ha uppfattats. 
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Då arbete t i denna rapport utfördes i samarbete med Skövde Stadsmuseum användes bevarade verktyg 
eller transportmedel som kunde återkopplas till Skövde under 1700-talet. Arbetade till exempel 
stadens smedja med specifika verktyg, användes sådana verktyg vid inspelningen. Anledningen till 
varför stereoinspelningar användes i denna undersökning är för att det program som används lämpar 
sig bäst för surroundmiljöer där ljudfilerna ursprungligen är inspelade i just stereo, och därför var även 
ljudfilerna i denna undersökning vara inspelade i stereo. 

6.2 Virtuella ljudlandskap 
 

En viktig del i gestaltningen av ljudlandskapet i Skövde stad under 1700-talets andra hälft var hur 
prototypen framfördes och i vilken slags miljö den realiserades. En akustisk representation liknande 
gestaltningen kan inte realiseras med hjälp av enbart enkla eller dubbla ljudkanaler, utan kräver ett 
multikanalsystem för att kunna omsluta lyssnaren med ett ljudlandskap som skulle kunna representera 
ett fysiskt. I kontrast till virtuella ljudlandskap så projiceras inte ljud i naturliga miljöer från två 
specifika riktningar, utan det omsluter oss från alla olika håll. Rodaway förklarar skillnaden mellan 
den visuella respektive den auditiva världen genom att vi vet att den visuella världen är ständigt runt 
omkring oss, för att vi i sin tur ska kunna uppleva den visuella världen krävs det att den presenteras 
framföra våra ögon och inte bakom vårt huvud. Den visuella begränsningen avskiljer sig i jämförelse 
med den auditiva, då akustiska fenomen konstant möter oss från alla riktningar (Rodaway, 1994 sid 
92-93). På så vis skulle inte två högtalare kunna skapa en lika omslutande akustisk känsla som ett 
naturligt ljudlandskap, då enbart två kanaler inte representerar samtliga riktningsmöjligheter som 
existerar i ett naturligt ljudlandskap. Blesser & Salter förklarar att precis som ljus krävs för att belysa 
visuell arkitektur, så krävs ljudkällor (högtalare) för att kunna belysa akustisk arkitektur för att göra 
den fonetiskt mottaglig för människan (Blesser & Salter, 2007 i Atkinson, 2011). Högtalarnas position 
i rummet skulle här kunna jämföras med hur man önskar att belysa ett arkitektoniskt objekt, där 
högtalarnas position skulle jämföras med ljuskällorna vid ljussättningen.  Det arkitektoniska objektet 
skulle kunna vara personen som tar del av ljudvandringen i gestaltningens fall. Vill man belysa alla 
sidor av objektet, kräver även det att ljuskällor placeras runt hela detta objekt. Vill man bara belysa 
vissa delar av objektet så använder man sig av ljuskällor som fyller just den funktionen. Samma sak 
gäller för högtalare. Önskar man belysa lyssnaren utifrån ett akustiskt perspektiv från alla håll, krävs 
det tillräckligt många högtalare i rätt riktigt och position för att kunna möjliggöra detta. 

I den här ljudvandringen omsluts lyssnaren av sex högtalare i en cirkulär formation tillsammans med 
en subwoofer. Hiyama, Komiyama & Hamasaki studerade antalet högtalare som krävdes för att 
återskapa ett diffust ljudfält där man till en början använde sig av 24 högtalare i en cirkulär enhetlig 
formation, med 15 graders vinkling från respektive högtalare. Därefter undersökte man det antalet 
högtalare som krävdes för att kunna återspegla det ljudfält. Resultatet visade att sex högtalare var det 
minsta antalet högtalare som i en enhetlig cirkulär formation krävdes för att kunna återge det ljudfält 
som 24 högtalare representerade utifrån godtyckliga premisser (Hiyama et al., 2002 i Toole, 2012). Då 
denna gestaltning använde sig av sex högtalare var dessa placerade med 60 graders vinkling och ett 
visst mellanrum mellan respektive högtalare som tillsammans bildade en cirkulär formation runt 
lyssnaren. Inom detta ljudfält omringades lyssnaren av ljud från 360 graders omfång. Högtalarna i 
undersökningen placerades i en cirkulär horisontell formation runt lyssnaren, för att projicera det 
ljudlandskap som framställts med hjälp av metodikens ramverk. 

Högtalarna som användes vid gestaltningen av ljudlandskapet var vid realiseringen övertäckta med 
skynken, dold för informanterna i undersökningen. Att förstärka den akustiska upplevelsen genom att 
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dölja den visuella källan kan hänvisas tillbaka till antikens Grekland där Pytagoras höll sig gömd för 
sina elever vid föreläsningar för att kunna fokusera undervisningsinnehållet till det akustiska innehållet 
snarare än på objektet som skapar ljuden. Denna fokusering på den teknologiska aspekten av vad som 
producerar ljuden skulle kunna ta ifrån känslan av upplevelsen och dess innehåll. Smalley förklarar 
detta lyssnande som ett teknologiskt lyssnande (technological listening), som uppstår när lyssnaren 
upplever teknologin snarare än själva ljudet (musiken i Smalleys fall) vilket i sin tur bidrar till att 
ljudets verkliga mening reduceras av teknologiska aspekter (Smalley, 1997 sid. 109). Smalley 
förespråkar en teknologisk transparens, som åsidosätter den teknologiska framställningen från dess 
påverkan av verkets mening. Teknologiskt lyssnande som skulle kunna ske i denna undersökning är då 
till exempel att en högtalares visuella position avslöjar för lyssnaren vart ljudet skapas, eller dess 
egenbrus som påverkar upplevelsen av ljudlandskapet.  

Att total medietransparens skulle uppstå genom att täcka över den fysiska teknik som förmedlar 
medieinnehållet kan upplevas som banalt och naivt. Fokuseringen på det teknologiska lyssnandet som 
Smalley förklarar skulle dock kunna minskas med hjälp av detta tillvägagångssätt. Syftet var 
huvudsakligen att dölja för informanterna vad det var som spela upp ljuden och var de var 
positionerade i förhållande till rummet. Under gestaltningen fick samtliga informanter i 
undersökningen bära ögonbindlar för att utesluta visuella distraktioner i omgivningen. På så vis hade 
samtliga informanter samma förutsättningar att ta del av ljudvandringen. Övertäckandet av högtalarna 
skedde för att dölja dess position och utseende innan lyssnaren har fått sin ögonbindel. Gustavino et 
al., (2005) hävdar att ambisonic (ett tillvägagångssätt som bearbetar rumslig kodning och rendering av 
ett ljudfält med hjälp av olika kanaler) multikanalsreproduktioner i en neutral visuell miljö (högtalare 
som var gömda för lyssnaren) möjliggör för lyssnaren att bearbeta ljudklipp som om de faktiskt skulle 
ha bearbetats i naturliga miljöer.  

Upplevelsen av gestaltningen klassades inte som någon virtuell verklighet, utan snarare en 
uppmuntran till att uppleva en form av immersionellt deltagande. Anledningen till detta var för att 
lyssnarna inte kunde interagera med ljudlandskapet. Definitionen av immersion i sin tur förklaras av 
Janet Murrays som ”… the sensation of being surrounded by a completely other reality, as different 
from water is from air, that takes over all of our attention, our whole perceptual apparatus” (Murray, 
1997 sid. 98). Liknande upplevelser skulle kunna förklaras inom mediala sammanhang då man blir 
helt uppslukad av till exempel en bok, att du inte längre varseblir den fysiska miljö som faktiskt 
existerar runtomkring dig. I gestaltningens fall kommer jag inte förespråka en total immersion av 
ljudvandringen då gestaltningen enbart fokuserar kring en sinnesstimulans. Man uteslöt dock inte 
möjligheterna av någon form av immersionellt deltagande i landskapet om det praktiska hantverket var 
tillräckligt bra. Skaparens hantverk spelade alltså en stor roll i hur ljudlandskapet uppfattades och om 
det möjliggör det någon form av immersionellt deltagande. 

6.3 Sammansättningen av ljudlandskapet 
 

Beroende på vilket medium som realiserar ljud i ett multihögtalarsystem, har olika högtalare olika 
roller och funktioner. Ser man till användningen av multihögtalarsystem i film så har högtalarnas 
position i rummet förutbestämda funktioner. Hiyama et al förklarar till exempel att centerhögtalaren i 
ett 5.1 system används exklusivt för dialog eller kommentarer, medan de två främre högtalarna 
övervägande används för ljudeffekter och musik. De två bakre högtalarna fungerar som diffusa ljudfält 
som omringar tittaren med ambient ljud, medan subwoofern förstärker upplevelsen av de lägre 
frekvenserna (Hiyama et al., 2005 i Atkinson 2011). Här speglar högtalarnas position i rummet vilken 
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funktion den kommer att anta och vilka typer av ljud som kommer att projiceras i dessa högtalare. 
Användande av multihögtalarsystem i film är inte en exakt 3d rendering, utan snarare en kreativ och 
artistisk illustration (Rumsey, 2001 i Atkinson, 2011). Den här typen av ljudmixningsteknik återfinns 
tydligast i inom filmmediet, men den förhåller sig inte till hur ljud i naturliga miljöer, då sådana 
miljöer snarare omsluter lyssnaren från alla riktningar och inte kategoriserar specifika ljud till 
specifika högtalare utifrån dess rumsliga placering. Alltså representerar traditionell ljudmixning i film 
inte de naturliga ljudlandskap som denna gestaltning strävar att återspegla. Ljudlandskapet som 
realiserades i högtalarna var därför anpassade efter hur ljud verkar i naturliga miljöer, och inte utifrån 
dess placering i rummet. Kort sagt kan man uttrycka det som att högtalarnas funktion i denna 
undersökning strävade efter att förhålla sig så likt hur ljud projiceras i naturliga miljöer som möjligt. 

De ljud som spelade in till gestaltningen panorerades vid mixningstillfället genom den cirkulära 
högtalarkonstellationen för att skapa en känsla av att man rör sig i ett ljudlandskap. Ljudens rörelse i 
högtalarna var tänkt att skapa en känsla av att lyssnare färdas framåt i ljudlandskapet. Lyssnaren antog 
rollen som en fiktiv person som vandrar längs med Norra Storgatan i Skövde under 1700-talets andra 
hälft. Den fiktiva personen kom att hålla en konstant hastighet på ungefär 0,6 meter i sekunden, vilket 
är den genomsnittliga hastigheten för en person som rör sig i 75 bpm (beats per minute) och har 50 cm 
långa steg. Baserat på den akustiska karta som konstruerats över staden, kom olika ljud i staden att 
panoreras förbi lyssnaren baserat på vart i staden vandraren befinner sig. Då samtliga ljud i landskapet 
kom att sammanknytas till geografiska punkter i staden baserat på dess källmaterial, kom detta att 
underlätta förståelsen av vilket ljud som möter lyssnaren och hur de kan ha påverkats av omgivningen. 
Ett exempel skulle kunna vara när lyssnaren närmar sig kopparslagare Lars Fogelmarks tomt nr 22 
(Bengt Skomakares tomt). Om man i det här fallet antar att Fogelmark hade en verkstad på tomten och 
arbetade aktivt under tillfället då vandringen ägde rum, skulle ljudet av hamrandet mot koppar 
panoreras i högtalarna och i den riktning som vandraren förhåller sig till i relation till tomten. Ljudet 
skulle alltså uppfattas så som det hade gjort om du passerat tomten i ett naturligt ljudlandskap. 

Alla ljud lät därför inte exakt likadant i alla högtalare, utan en viss fokusering på ljudets intensitet 
speglade styrkan på hur det spelades upp i högtalarna baserat på ljudets härkomst och dess position i 
relation till vandraren. Detta genomfördes för att möjliggöra en lokal känsla och upplevelse av 
ljudlandskapet. Passerade en häst som drar en vagn på vänster sida om vandraren, kom spridningen av 
ljudet att fokusera från den riktningen som ljudet uppstår. Detta skapade en mer naturlig upplevelse av 
ljudlandskapet, då högtalarnas funktion strävade efter att återspegla ljuden utifrån hur de hade låtit i 
naturliga miljöer och inte utifrån traditionell ljudmixningstekniker i film. 

För att kunna skapa denna upplevelse av naturliga ljudlandskap menar Toole att rätt sorts ljud måste 
träffa lyssnarens öra från rätt riktning och i rätt mängd (Toole, 2008 sid. 98). Rodaway förklarar att 
människans hörselsystem inkluderar två öron och dess tillhörande muskler som tillsammans hjälper 
människan att identifiera från vilken riktning ljudet kommer ifrån. Ljuden som örat uppfattat påverkas 
beroende på huvudets position i relationen till ljudets källa. Det auditiva systemet absorberar 
information om ljudets karaktär, dess intensitet och pitch och från vilken riktning och varaktighet den 
har (Rodaway, 1994 sid 91).  
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Figur 10. Visar hur ett lågfrekvent ljud (mindre än 1- 1.5 kHz) diffrakteras runt huvudet, vilket inte 
skapar någon större skillnad i hur människans öron upplever ljudet eftersom ljudet uppfattas lika 
mycket av båda öronen. (Cross & Watson, 2006) 

 

Figur 11. Visar hur ett högfrekvent ljud (Högre än 1-1.5 kHz) skapar en ljudskugga då de 
högfrekventa ljuden inte diffrakteras runt huvudet. Här upplever vi alltså en skillnad mellan hur det 
båda öronen upplever ljudet. Ljudet kommer enbart höras i ett öra, vilket gör att vi kan urskilja dess 
riktning (Cross & Watson, 2006)  

En artificiell konturering av Skövde stads reverb framställdes i ljudvandringen med hjälp av 
mjukvaruprogrammet i undersökningen. Välimäki, Parker, Savioja, Smith & Abel förklarar kortfattat 
begreppet reverb som ” the prolonging of sound by the environment, which is essentially caused by 
the reflectivity of surfaces and by the slow speed of sound in air…” (Välimäki et al., 2012 sid. 1421). 
En ljudkälla interagerar med omgivningen då det uppstår och förmedlar information till lyssnaren om 
omgivningens storlek, möjliga objekt eller den aktuella arkitekturen i lyssnarens närhet (Välimäki et 
al., 2012 sid. 1421). Landskapets utseende och struktur påverkar alltså ljudets karaktär. Som tidigare 
nämnt så reflekteras ljud, och de reflektiva ytorna i omgivningen påverkar hur ljudet uppfattas av 
lyssnaren. Denna påverkan kan i sin tur ge en förklaring för lyssnaren om vilken slags omgivning 
denne befinner sig inom. När du till exempel befinner dig i en gångtunnel så har ljudet av dina fotsteg 
en annan karaktär än när du går på samma väg fast i en omgivning med öppna ytor.  
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I den här undersökningen fokuserades inspelandet av det direkta ljudet av en källa, vilket gör att 
stadens reverb måste formas artificiellt. För att skapa detta reverb spelades tre olika ljud in från tre 
olika platser i Skövde. Ljuden spelades in med hjälp av två X/Y riktade cardioid-mikrofoner, och 
skapades då två händer klappade mot varandra. Dessa inspelningar kom att bidra med information om 
stadens reverb, som sedan kunde skapas artificiellt i mjukvaruprogrammet. Som tidigare nämnt så 
existerar det centrala vägsystem som ritades 1759 av Gustav Ragnell fortfarande i dagens Skövde, 
vilket gör att dessa inspelningar och dess tillhörande platser kan fungera som reverbmallar. Utifrån de 
inspelade ljuden skapades sedan ett artificiellt reverb som stämde överens med inspelningarna 
genomförda med cardioid-mikrofonerna. Detta kom inte återge ett exakt reverb på hur Skövde lät 
under 1700-talets andra hälft, eftersom dagens Skövde står av andra byggnader och materiell, men det 
kom att skapa ett så likt reverb som möjligt utan att behöva återbygga hela staden utifrån dess 1700-
talsstruktur. 

6.4 Förstudie 
 

Den första delen i det praktiska arbetet bestod i att identifiera och spela in olika sorters material och 
transportmedel som kan ha använts under 1700-talets Skövde och hur de kan ha använts. Många av 
dessa artefakter var svårtillgängliga och i dåligt skick. Hästvagnar från 1700-talet är ofta i så pass 
dåligt skick att de nästan inte kan tas i bruk och många av verktygen som finns tillgängliga är ofta inte 
i originalskick och har ofta skador av olika slag.  Därför var jag tvungen att söka mig till specifika 
samlare eller äldre gårdar för att till exempel kunna spela in rätt ljud med rätt sorts verktyg och 
transportmedel i gott skick. Till exempel så användes hästvagnar som restaurerats av vagnhistoriska 
sällskapet, ljudet av en smedja och en kopparslagare spelades in på verkstäder som använde sig av 
gammeldags metoder och verktyg som skulle kunna återfunnits i 1700-talets Skövde. Andra verktyg 
som timmersågar, yxor, hammare och skottkärror hämtades från en 1600-talsgård i Hälsingland som 
bevarat dessa verktyg i gott skick. Genom att använda material och verktyg som återspeglar 
gestaltningens tid väl, skapas en högre form av äkthet i ljudbilden i ljudvandringen som gestaltningen 
realiserar. En sak som dock inte går att restaurera eller återfinna på museum är hur man pratade i 
Skövde under den tiden. De första inspelningsapparaturerna som kunde återspela ljud uppfanns i slutet 
av 1800-talet, vilket gör att befintliga inspelningar av mänskliga röster och dialekter från 1700-talet 
varit omöjlig.  

Den dialektala särprägeln i Skövde under 1700-talets andra hälft är även den svårt att definiera 
eftersom inga riktiga källor finns bevarade om just den lingvistiska aspekten i staden. Speciellt då 
människor i urbana miljöer tenderar att lyssna på ljud från människor mer, än ljud som skapas av 
människan (Brown, 2011 sid. 4). Som tidigare nämnt finns inga inspelningar tillgängliga från den 
tiden, utan enbart handskrivna dokument kan ge en inblick om hur de pratade i Skövde. Det skriftliga 
språket är dock inget som speglar det vardagliga språket eller dialekten väl, och blir därför en dålig 
referens i sammanhanget. Istället genomförde jag en ljudvandring i Skövde stad 2012, för att se hur 
väl röster, dialekter eller samtal uppfattades i moderna ljudlandskap. Sammanlagt två ljudvandringar 
genomfördes i staden, en den 1 december 2012 och den andra 3 december 2012. Den första 
genomfördes klockan 13:15 lördagen den 1 december och representerade en helgdag medan den andra 
genomfördes 13:15 en måndag och representerade en vardag. 

Vid ljudvandringen som representerade en helgdag (på samma gata där den historiska gestaltningen 
ska återspegla) var det mycket rörelse i stadens centrum. Det var stånd uppställda efter gatan och det 
var nästan problematiskt att ta sig fram på gatan utan att behöva byta riktning för att inte gå in i 
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mötande människor. Inspelningarna i sin tur visade att det var svårt att utläsa specifika röster eller 
dialekter då mängden röster maskerade specifika dialektala särdrag. Enbart en handfull röster kunde 
urskiljas, och det var människor som passerade nära mikrofonen eller hade högre intensitet än övriga 
röster i ljudlandskapet. Något som stod ut lite extra var till exempel ett högt skratt från en ung kvinna, 
samt ett rop från ett barn efter dess pappa. I övrigt var det problematiskt att kunna urskilja specifika 
röster eller dialektala fenomen i ljudbilden. Hur väl de olika rösterna eller dialektala fenomenen kunde 
urskiljas speglades tydligast över hur nära mikrofonen personerna befann sig, eller hur dessa akustiska 
fenomen skiljde sig från massan i form av frekvensinnehåll eller intensitet.  

Utifrån dessa iakttagelser kom den mänskliga närvaron i ljudlandskapet att utgöras av människor med 
västgötsk dialekt som kunde hänvisas till Skövde eller kringliggande trakter. Rösterna kom inte skilja 
sig tydligt i intensitet, utan samtliga samtal eller diskussioner genomfördes i normalt röstläge. På så 
vis minimeras risken att dialektala skillnader eller specifika samtal skulle kunna urskiljas i 
ljudvandringen. Rösterna representerade en mänsklig närvaro i ljudlandskapet, även om man inte 
kunde urskilja hela samtal eller tydliga dialektala fenomen vid ljudvandringen. 

 

Figur 12. Visar var ljudvandringen i Skövde under 1:a och 3:e december 2012 genomfördes då man 
undersökte urskiljandet av dialektala fenomen i ljudlandskapet.  
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7 Ljudvandringen 
Samtliga ljud som spelades in till ljudvandringen utvärderades utifrån metodikens pelarfundament. Det 
vill säga att jag utgick från de demografiska och typografiska utvärderingarna som akustikarkeologin 
bidrog till och att jag utgick från ljudens ljudtrycksnivåer och frekvensinnehåll för att avgöra dess 
spridning och närvaro i staden utifrån vandrarens geografiska position. Här användes dels Cross & 
Watsons-metodik (2006) metodik samt Zahoriks distansaspekter (2005) för att återge ljudets spatio-
temporala karaktär. Samtliga hushåll sammankopplades till olika geografiska platser i staden, som 
avgränsade vilka ljud som kan ha uppstått i relation till hushållens vardagliga projekt. Denna 
projektbaserade vardag hämtar inspiration från Hayens (2007) användande av tidsgeografins begrepp 
domäner och projekt. Därefter utgicks de projektbaserade vardagssysslorna som de tidsgeografiska 
banorna redovisade över specifika yrken och samhällsklasser i staden. De inspelade ljudens närvaro 
baserades utifrån dessa tidsgeografiska trajektorier som Hägerstrand (1985) förespråkade, som sedan 
sammanställdes för samtliga hushåll och individer i staden. På så vis kunde det avgöras när 
platsspecifika ljud bör ha förekommit i relation till ljudvandringens tidsmässiga och rumsliga 
platsbundenhet i vardagen. Slutligen användes Pijanowskijs et al., (2010) ramverk för att kategorisera 
samtliga inspelade ljud utifrån dess ekologiska indelning, samtidigt som Schafers (1977/1994) 
kompositionstermenologi användes för att utvärdera vilken typ av ljudlandskap som existerade i 
staden.  

Gestaltningen ämnade spegla en ljudvandring som ägde rum kring klockan två på dagen. Det var den 
tid på dygnet då flest människor antas ha varit aktivt deltagande i ljudlandskapet om man ser till de 
projektbaserade vardagssysslorna och dess domäner. Varför just denna tid på dygnet valdes var för att 
Skövde stadsmuseum önskade en ljudvandring med relativt hög aktivitet. I samband med detta 
önskemål så förhåller sig gestaltningen till dagarna innan vårmarknaden i mars, då aktiviteten i staden 
antas ha varit hög. I samband med denna ökade aktivitet, ökade även olika ljuds närvaro i 
ljudlandskapet. Till exempel så förekommer det mer antrofoniska och biofoniska ljud i ljudlandskapet 
än dess förekomst under en generell vardag i staden. Att samtliga projekt och dess utövare i staden 
skulle varit konstant aktiva genom hela ljudvandringen upplevs dock förefalla osannolikt och speglas 
därför inte i ljudvandringen. I gestaltningens fall så återspeglar markytans underlag den tid på året då 
snön precis smält och kölden fortfarande ligger kvar i marken. Detta göra att markytan har en relativt 
hård yta om man jämför med hur den kan ha varit under till exempel sommartid. Denna hårda yta 
skapar i sin tur ett skarpare ljud med en högre ljudtrycksnivå från till exempel hästvagnar och fotsteg 
än vad det skulle ha låtit under sommartid.  

Samtliga ljud i ljudvandringen spelades in med två shotgun-mikrofoner av märket Sennheiser. Dessa 
ljud spelades uteslutande in i den miljö och sammanhang som de ursprungen uppstått ifrån, det vill 
säga ljud som skapades utomhus spelades in utomhus och vice versa. Av samtliga ljud som användes 
vid formandet av ljudvandringen var det enbart ljuden från järnsmide och kopparsmide som spelades 
in inomhus. Ljuden sammanställdes sedan i mjukvaruprogrammet Logic Pro 9, som användes vid 
skapandet av ljudvandringen och dess ljudlandskap. Här styrdes ljudets distansrelaterade närvaro och 
karaktär i högtalarna med hjälp skapandet av stadens reverb och lågpassfilter. Lågpassfilter användes 
för att skapa en känsla för att ljuden skapades i distans, något som även förstärktes med hjälp av 
reverbets rumsliga parametrar. I mjukvaran så genomfördes även alla panoreringar i högtalarna vars 
syfte var att försätta lyssnaren i en akustisk miljö som representerade ett fysiskt ljudlandskap. Med 
hjälp av automation så panorerade ljud i högtalarna i relation till vandrarens hastighet i relation till det 
passerande objektet. Den färdigställda ljudvandringen mixades ner till filformatet DTS ES 6.1 som 
sedan spelades upp med hjälp av en Denon 500 av (surroundförstärkare med åtta olika ljudutgångar). 
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Denna förstärkare var i sin tur kopplade till sex stycken Superlux BES5A (aktiva studiomonitorer) och 
en M-Audio SBX10 (Aktiv subwoofer). Dessa högtalare placerades sedan utifrån Hiyama et al (2005) 
i cirkulär formation för att skapa ett diffust ljudfält som skulle kunna representera ett fysiskt 
ljudlandskap. 
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7.1 Inspelade ljud 
Utifrån Pijanowskis et al., (2010) ramverk spelades sammanlagt 13 antrofoniska, två geofoniska och 
elva biofoniska ljud in. Samtliga ljud har kategoriserats och kopplats samman till de hushållssysslor 
och yrken som utvärderats i Appendix 1. Sammanlagt utgjorde dessa ljud det ljudlandskap som 
lyssnaren får ta del av i ljudvandringen. För mer information om ljudens ljudtrycksnivåer och 
genomsnittliga medelfrekvenser hänvisas till Appendix 2. Av samtliga ljud var det två ljud som inte 
spelades in utifrån artefakter som kunde hänvisas till Skövde stad under 1700-talets andra hälft. Detta 
var ljudet av fotsteg och ljudet av en atmosfär. Fotstegsljuden spelades in med ett par träskor med en 
träsula, och ett annat par med en tunn lädersula. Anledningen till varför man inte spelade in autentiska 
skor från 1700-talet var för att dessa var i för dåligt skick, samt att dessa skor inte fick utsättas för 
fysisk prövning då de skulle gå sönder vid eventuellt användande. Därför använde man istället ett par 
träskor som stämde överens med materialet på skorna som användes i Skövde under 1700-talet. Ljudet 
av en atmosfär framställdes genom att spela in en dov ventilation som sedan sänktes i hastighet och 
pitch för att skapa ett ljud som stämmer väl överens med ett naturligt atmosfärsljud. Varför inte ett 
naturligt atmosfärsljud spelades in var för att det blåste för mycket vid inspelningstillfällena vilket 
gjorde att vindens fysiska kraft påverkade mikrofonernas membran och gjorde inspelningarna 
omöjliga att använda. Varför dessa inspelningar går att använda är för att vind inte förhåller sig likt 
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 
snarare 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.  

Biofoniska ljud 

Ljud kopplade till mänskligt tal; 

Män 30 + med Västgötsk dialekt, två stycken 

Män <30 med Västgötsk dialekt, två stycken 

Kvinnor 30 + med Västgötsk dialekt, två stycken 

Kvinnor <30 med Västgötsk dialekt, inga 

Ljud kopplade till djur; 

Oskodd Nordsvensk skogsarbetshäst (Arbetshäst för grova arbetssysslor) 

Skodd Nordsvensk travare (Arbetshäst) 

Gutefår  
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Svenska gårdshöns  

Småfåglar 

Antrofoniska ljud 

Antrofoniska ljud kopplade till mänsklig aktivitet och ett materiellt användande; 

Fotsteg med träsula mot medelhårt markunderlag  

Fotsteg med träsula med läderunderlag mot medelhårt markunderlag 

Timmeryxa mot tall (Stockmakaren Nils Mellberg) 

Tvåmannasåg mot tall (Stockmakaren Nils Mellberg) 

Hammare tillhörande 15 centimeter långa handsmidda spikar mot fälld tall (Snickarmästare  

Eric Tåckerstrand) 

Timmerkättingar med järnbeslag (Stockmakaren Nils Mellberg) 

Smide med järn 10 kg hammare mot städ (Hovslagaren Fredrik Eklund) 

Smide med järn 1 kg hammare mot städ (Hovslagaren Fredrik Eklund) 

Smide med koppar 0.5 kg hammare mot städ (Kopparslagare Lars Fogelmark) 

Skogsarbetarhästvagn med järnbeklädda hjul med två axlar mot medelhård markyta (Stockmakaren 
Nils Mellberg, Snickarmästare Eric Tåckerstrand) 

Järnbeklädd lastvagn med en axel mot medelhård markyta (Garvare Carl Wahlström) 

Skottkärra i trä med trähjul medelhård mot markyta (Murmästare Jonas Röding (f. 1696) 

Tunna i trä med järn emballage rullad mot medelhård markyta (Lundins krog) 

Geofoniska ljud 

Atmosfärsljud (Den fysiska närvaron av en naturlig atmosfär) 
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8 Analys 
Av de samtliga tio informanterna som skulle delta i studien kunde endast sju av dess tio närvara vid 
uppspelningstillfället. Av dessa sju var tre representanter från Synskadades Riksförbund och fyra 
normalt seende. Av de fem ursprungligen tänkta normalt seende informanterna var en tvungen av 
uteslutas från undersökningen då denne hade en lindrig hörselskada som tidigare inte rapporterats. Av 
de fem synskadade informanterna kunde två inte delta i undersökningen på grund av privata skäl. 
Ålder på informanterna i undersökningen sträckte sig från 30 till 70 år. Medelåldern på de synskadade 
informanterna var 68 år, medan medelåldern på de normalt seende informanterna var 42 år. Då museet 
var under renovering under tiden då undersökningarna skulle genomföras fanns det inte tid till att 
inkludera fler informanter till undersökningen. Av de seende informanterna var tre anställda och 
arbetande på museet, medan den fjärde var en hantverkare som för tillfället arbetade med en 
utställning på museet. Två av de tre normalt seende informanterna som arbetade på museet hade 
begränsad vetskap om ljudvandringsprojektet sedan tidigare, men hade inte mer kunskap om projektet 
än vad som förklarades för resterande informanter i undersökningen. Den information som 
redogjordes för samtliga informanter var att de skulle få ta del av en ljudvandring i Skövde stad under 
1700-talets andra hälft. Ljudvandringen skulle realiseras med hjälp av högtalare utställde i en viss 
formation och de skulle enbart få använda hörseln som sinne då de tog del av gestaltningen. 

Gestaltningens högtalarkonstellation var som tidigare nämnt utformad på det sättet att sex högtalare 
hade placerats i en cirkulär formation runt lyssnaren liknande så som Hiyama et al., (2005) 
förespråkade. Samtliga högtalare i undersökningen var placerade två meter från lyssnaren i en 60 
gradig konstellation (60 grader mellan varje högtalare). Bortsett från dess sex högtalare var ytterligare 
två placerade under stolen där informanten satt och spelade enbart upp ljudet av fotsteg från den 
artificiella vandraren. Dessa två högtalare användes huvudsakligen för att förstärka momentet av en 
vandring i ljudlandskapet. Till denna konstellation användes även en subwoofer som dels förstärkte 
bas-momenten i ljudvandringen men den användes även för att förstärka upplevelsen av ett konstant 
atmosfäriskt ljud. Samtlig ljuduppspelningsutrustning täcktes över med svarta dukar vid 
gestaltningstillfället för att minimera risken för det som Smalley (1997) förklarar som ett teknologiskt 
lyssnande, se sida 48. Då informanterna tagit plats i stolen innan realiserandet av ljudvandringen 
uppmanades samtliga informanter att bära en svart ögonbindel. Två av de synskadade informanterna 
bar inga ögonbindlar då de var helt blinda. 
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Figur 13. Visar gestaltningsplatsen och högtalarnas formation. Subwoofern och de två högtalarna var 
placerade under stolen. 

Åldern på flertalet av informanterna i undersökningen kan förklaras som relativt hög. Anledningen till 
detta var för att de deltagande informanterna från Synskadades Riksförbund i Skövde har en tämligen 
hög medelålder. Därför tillfrågades anställda på museet som var kring liknande ålder att delta i 
undersökningen. Den höga medelåldern innebar teoretiskt sett en risk för att hörselförsämringar på 
informanter som var över 50 år skulle kunna påverka utfallet på forskningsresultatet. Baserat på de 
synskadade informanternas svar på intervjufrågorna redovisades inga tydliga sådana tecken, utan deras 
svar kunde väl jämföras med de normalt seende informanternas beskrivning av ljudlandskapet och 
dess ljudkällor. Den äldsta av de synskadade informanterna som var över 70 år uppvisade dock vissa 
svårigheter att beskriva specifika ljud i ljudvandringen, även om han själv uttryckte att han kunde 
urskilja samtliga ljud i vandringen. I kontrast till detta uppvisade den yngsta av de synskadade 
informanterna en mer utvecklad beskrivning av ljudvandringen och dess ljud än de normalt seende. 
Åldern på de normalt seende informanterna varierade från den yngsta som var 33 år gammal, till den 
äldsta som var 55. Givetvis hade det varit intressant att se hur människor under 30 år upplevt 
ljudljudvandringen, men på grund av tidsbrist i samband med renoveringar på museet fanns det inte tid 
för kompletterande undersökningar. Inspelningen av den sista synskadade informantens intervju blev 
avbruten då inspelningsapparaturen stängde av sig själv på grund av slut på minne. Jag har därför fått 
utgå från handskrivna anteckningar från intervjutillfället då analysen av upplevelsen skulle analyseras. 

Ser man till gestaltningen och den färdiga prototypen som informanterna fick ta del av hade mer tid 
varit nödvändigt för att kunna göra en ljudvandring som helt förhöll sig till metodiken och dess krav. I 
förhållande till den korta tid som fanns tillgänglig för det praktiska genomförande, var det 
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problematiskt att sammanställa en prototyp som kunde förhålla sig till kraven kring ljudens spridning i 
staden och dess geografiska position i relation till den artificiella vandrarens hastighet. Även om 
samtliga ljud och dess ljudtrycksnivåer utvärderades fanns det inte tid att placera och beräkna ljudens 
geografiska position i den utsträckning som hade föredragits. Då skapandet av ljudvandringen 
genomfördes på två olika datorer och ljudsystem, uppstod det skillnader mellan hur de olika 
högtalarsystemen projicerade ljuden och ljudlandskapet. Det som lät tydligt och bra i skolans 
surroundsystem behövde nödvändigtvis inte låta tydligt och bra i museets ljudanläggning. På så vis 
blev de problematiskt att presentera en ljudvandring som helt kunde förhålla sig till mätningarna som 
genomförts utifrån ljudens ljudtrycksnivåer och frekvensinnehåll. I skolans ljudsal användes en 5.1 
konstellation av Genelec 8040/-8030 högtalare som var av högre kvalitet än de högtalare som museet 
hade, vilket medförde att olika ljud framträdde olika tydligt beroende på högtalarsystemens olika 
frekvensrespons (frequency response). Bland annat resulterade detta i att ljud som hade ett 
frekvensinnehåll som kunde liknas vid mänskliga röster inte framträdde lika tydligt i museets 
ljudkonstellation i jämförelse med skolans. Tydligast speglades detta i slutet av ljudvandringen då 
vandraren nådde torget och den biofoniska aktiviteten i ljudlandskapet ökade. I skolans ljudsystem var 
detta påtagligt medan det inte alls märktes lika tydligt i museets högtalarsystem. Skolans 
högtalarsystem hade som sagt även bara fem högtalare, vilket gjorde att jag var tvungen att mixa den 
sista högtalarens funktion i ”blindo” eftersom den konstellationen som Hiyama et al., (2005) 
förespråkar involverade sex högtalare. Andra teknologiska faktorer som kan ha påverkat realiserandet 
av ljudlandskapet var att jag var tvungen att koda om ljudvandringen till ett filformat som fungerade 
på museets förstärkare innan det kunde spelas upp. Denna kodning i sig kan ha påverka ljudets 
karaktär och styrka då det förändrar dess ursprungliga filformat.  

En annan problematisk aspekt som uppstod vid framställandet av ljudvandringsprototypen var att 
Logic Pro 9 enbart kan skicka ut den mängden ljudkanaler i surroundmixningen som ljudkortet 
förmår. Det vill säga att skolans datorer enbart kunde skicka ut 5.1 surroundmixar av ljudvandringen 
medan det krävdes 6.1 mixningar, vilket är kravet för att återge diffusa ljudfält. Därför var jag tvungen 
att skapa en mjukvara som kunde lura ljudkortet och mjukvaruprogrammet att fler ljudutgångar fanns 
tillgängligt, även om så inte var fallet. Detta kunde enbart genomföras på min egen dator då det 
krävdes en nedladdning av en mjukvara som skolans datorer saknade. På så vis blev det en 
tidskrävande process att få till en ljudvandring som stämde väl överens med Hiyama et al., (2005) 
metod då jag först var tvungen att placera samtliga ljud i ljudvandringen, dess geografiska position i 
relation till vandrarens gånghastighet, dess ljudtrycksnivå och frekvensinnehåll i förhållande till 
vandrarens geografiska position och sedan jämföra denna prototyp mellan olika ljudsystem för att 
kunna realisera en någorlunda fungerande prototyp av ljudvandringen på museet där uppspelningarna 
skulle äga rum.  

8.1 Informanternas upplevelse 
Samtliga intervjuer och ljudvandringsuppspelningar genomfördes den 7:e maj 2013 och alla 
informanter i undersökningen hade lika förutsättningar vid lyssnandet på gestaltningen. Den skillnad 
som eventuellt kan ha påverkat upplevelsen bland informanterna var att tre av de normalt seende var 
anställda museiarbetare vilket kan ha resulterat i kunskapsklyftor mellan deltagarna i undersökning, 
speciellt då en specifik informant som deltog i undersökningen är museipedagog och undervisar om 
Skövde stads historia till vardags. Denna informant kan ha haft lättare att relatera till de akustiska 
företeelserna i vandringen på grund av sin breda förförståelse. Bortsett från denna kunskapsskillnad 
var förutsättningarna för informanterna densamma. Ser man till informanternas svar på frågorna vid 
intervjutillfället var ändå upplevelsen av ljudvandringen någorlunda enhetlig. 
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I förhållande till den semantiska utvärderingen av informanternas svar på intervjufrågorna som 
förklaras av Raimbault & Dubois (2005)/Kang (2007)/ Kang & Zhang, (2009), var det huvudsakligen 
två informanter som uppvisade ett enhetligt beskrivande lyssnande. Av dessa två informanter var en 
synskadad, och den andre normalt seende. Den synskadade informanten som uppvisade ett 
beskrivande lyssnande var inte född synskadad utan drabbades av det visuella handikappet senare i 
livet i form av en ärftlig synskada som kallas RP (Retinitis pigmentosa, näthinneförtvining). Denna 
informant kunde korrekt beskriva flertalet av ljudkällorna i ljudvandringen och koppla dess 
samhörighet till ljudlandskapet. Informanten kunde även relatera till flertalet av ljuden i ljudlandskapet 
då dennes barndom präglats av dessa eller liknande ljud. Den normalt seende informanten som 
uppvisade ett beskrivande lyssnande var den informant som nämnts hade mest kunskap om Skövde 
stad under 1700-talet. Denna kunskapsgrund skulle kunna varit en av förklaringarna till dennes 
lyssningssätt, som i vissa fall skulle kunna förklaras som ett analytiskt lyssnande snarare än ett 
beskrivande. Ytterligare två personer uppvisade tendenser till ett beskrivande lyssnande, men var för 
inkonsekventa i sina beskrivningar för att generella slutsatser skulle kunna dras angående deras 
lyssningssätt. Resterande informanter uppvisade tydliga tecken på ett enhetligt lyssnande. Slutsatserna 
för hur de olika informanterna lyssnade på ljudvandringen drogs huvudsakligen från hur de beskrev 
ljudvandringen, dess ljudlandskap och dess tillhörande ljudkällor. Givetvis kan vissa informanter ha 
upplevt intervjuerna som obekväma och på så vis hämmats i sin förmåga att uttrycka sig, men ingen 
sådan information framfördes av informanterna. 

Då informanterna skulle förklara upplevelsen av ljudvandringen uttryckte samtliga positiva 
upplevelser av gestaltningen. De generella svaren var att det var en realistisk ljudvandring där man 
upplevde ett ljudlandskap som pågick runt omkring lyssnaren. Realistiskt i det här fallet skulle kunna 
beskrivas som informanternas förmåga att delta i ljudvandring dels fysiskt men även mentalt. I vissa 
fall uttrycktes en viss rädsla för ljuden som passerade väldigt nära lyssnaren, då vissa informanter 
upplevde att de nästan måste förflytta sig fysiskt för att inte kollidera med akustiska objekt i 
ljudvandringen. Oftast kopplades rädslan till den mentala närvaron som informanterna upplevde då de 
uppfattade ljuden som så realistiska att de kände att de fysiskt behövde avvärja det förbipasserande 
objektet. En av de synskadade informanterna förklarade upplevelsen som, ”Jag upplevde det precis 
som jag var mitt i… det kändes som det pågick runt omkring mig”. Andra upplevde en mer 
nostalgiska koppling till ljuden som i vissa fall kunde ta dem tillbaka till olika tider i livet. Bland annat 
förklarade en av de synskadade informanterna att ljudvandringen tog honom tillbaka till hans barndom 
eftersom farföräldrarna varit bönder och använt sig av liknande transportmedel som reproducerats i 
ljudvandringen. Ljuden i de här fallen skapade en möjlighet för informanten att återfå minnen från 
barndomen där denne ofta var ute och åkte hästvagn, dels ensam men även med farföräldrarna. 
Liknande upplevelser förstärker den subjektiva prägeln ljud kan ha på olika informanter, och visar hur 
en persons tidigare erfarenheter av ett specifikt ljud kan ha en inverkan på hur det upplevs. Detta kan 
sammankopplas med det som Davies et al förklarar med minnens möjlighet att influera utvärderandet 
av ett ljudlandskap, där emotionellt laddade minnen tenderade att vara extra inflytelserika (Davies, 
Adams, Bruce, Cain, Carlyle, Cusack, Hall, Hume, Irwin, Jennings, Marselle, Christopher, Plack, & 
Poxon, 2012 sid. 227). Liknande Davies et al., (2012) undersökning tenderade minnen från äldre 
deltagare ha en tydlig inverkan på utvärderingen av ett ljudlandskap. Det fanns även informanter som 
kopplade en viss typ av rädsla till specifika ljudkällor i ljudvandringen. En informant upplevde en viss 
rädsla i förhållande till ett akustiskt objekt i ljudvandringen på grund av en lindrigare form av 
hippofobi (rädsla för hästar), något som speglades tydligt då en förbipasserande häst gnäggade väldigt 
nära den artificiella vandraren.  
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Då informanterna skulle beskriva ljudvandringen, uppstod vissa skillnader i hur de upplevde 
aktiviteten i ljudlandskapet. Vissa upplevde vandringen som lugn, medan andra uppfattade 
ljudlandskapet som aktivt och ständigt pågående. En av de seende informanterna som upplevde 
ljudlandskapet som stillsamt, kopplade fågelsång och de konstanta fotstegsanslagen från den 
artificielle vandraren som lugnande. I förhållande till sig ljudlandskapets kontext och mening förklarar 
Botteldooren et al., (2011) olika faktorer kan influera uppfattningen av ett ljudlandskap: 

”In a particular context and for a particular person, the sounds heard in the sonic 
environment are meaningful. Meaning can be regarded as the collections of associations 
that are triggered or evoked in the person’s mind by hearing the sounds. These associations 
influence (and determine) how we interpret the world around us and also depend on other 
sensory inputs, knowledge about the environment, and expectations grounded in current 
intentions and previous experience” (Botteldooren et al 2011 sid. 3) 

I det här fallet skulle ljudens olika mening i ljudlandskapet kunna påverka hur informanterna 
uppfattade ljudlandskapet. Den lugnande effekt som fågelsång framkallade hos informanten som 
upplevde ljudvandringen som stillsam skulle kunna vara ett sådant exempel. På samma sätt skulle 
ljudet av hästar kunna skapa en motsatt effekt för informanten med hippofobi. Andra beskrev 
ljudlandskapet mer som torghandel eller att den pågick under den tid på dygnet då människor var på 
väg till eller utförde sitt arbete. Av de två informanter som upplevde ljudvandringen som lugn var 
båda normalt seende och uttryckte tydligast att den lugna uppfattningen av ljudvandringen berodde på 
få dramatiska förändringar i ljudlandskapet. De både uttryckte rörelser genom hela ljudvandringen 
men inga som dramatiskt förändrade ljudlandskapet. Denna upplevelse skiljer sig från resten av 
informanterna som uttryckte stadens intensitet som aktiv. En sådan beskrivning av ljudlandskapet 
behöver inte nödvändigt bero på vilka ljud som existerade eller upplevdes i ljudvandringen utan kan 
även vara en subjektiv tolkning av vad som anses aktivt respektive lugnt. Beroende på sociala och 
demografiska faktorer kan ljud upplevas annorlunda, beroende på om man är van vid att vistas i ett 
ljudlandskap med mycket aktivitet, kan detta påverka ens evaluering (Lu & Kang, 2010). Cain & 
Jennings förklarar att demografiska faktorer så som ålder, kön och möjliga handikapp (visuella eller 
auditiva) kan influera hur man uppfattar ett ljudlandskap (Cain & Jennings, 2013 sid. 295). De två 
informanter som upplevde ljudlandskapet som lugnt var båda män och dessutom de yngsta 
informanterna i undersökningen. Åldern skulle i det här fallet kunna haft en inverkan på upplevelsen 
av ljudvandringen. De två informanterna som upplevde ljudvandringen som lugn var ungefär 15 år 
yngre än den tredje yngsta personen i undersökningen och ungefär 40 år yngre än den äldsta, något 
som kan ha influerat deras upplevelse av ljudlandskapet i relation till resterande informanter.  

Ingen av informanterna upplevde svårigheter att identifiera ljud i omgivningen, snarare uttryckte 
informanterna att ljuden i vandringen gav information om företeelser eller objekt i ljudlandskapet. Alla 
upplevde nödvändigtvis inte samtliga ljud som informationsbringande, men samtliga tillfrågade 
informanter uttryckte att ljuden i ljudvandringen gav information om dess omgivning. Samtliga 
informanter i undersökningen upplevde även mentala bilder i samband med ljudvandring och dess 
ljud. Informanterna förklarade att specifika ljud i ljudvandringen möjliggjorde projicerandet av 
mentala bilder eller representationer av ljudkällor i ljudvandringen. I förhållande till Ryans (2004) 
definition av ett narrativ som något som möjliggör eller skapar mentala bilder som kan aktiveras av 
specifika sinnebilder, förstärker detta ljudvandringens narrativa sammankoppling. Samtliga upplevde 
även en viss typ av deltagande i ljudvandringen. Vissa upplevde enbart ett neutralt deltagande i 
ljudvandringen medan andra uttryckte ett mer uppsluppet förhållande till ljudlandskapet. Detta skulle 
kunna ha varit en av de bidragande faktorerna till varför samtliga informanter upplevde 
ljudvandringen som positiv. Positiv i den här bemärkelsen kan endera förhålla sig till själva 
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upplevelsen av ljudvandringen eller till strukturen av ljudlandskapet. Positiva ljudlandskap i modern 
ljudlandskapsforskning kan förklaras som ett ljudlandskap som upplevs som behagligt utan negativa 
faktorer. Denna positiva upplevelse förhåller sig snarare till ljudlandskapets struktur och dess 
ljudinnehåll än till upplevelsen av ljudvandringen i sig. Förhåller man sig till Davies et al., (2012) 
förklarar de att ljudlandskap som bidrar med information till lyssnaren uppfattas som positiva. Davies 
et al., (2012) förklarar även att möjligheten till att utforska och förstå ljudlandskapets kan influera vår 
utvärdering av ett specifikt ljudlandskap. Att ett ljudlandskap som stimulerar människan till att 
utforska eller förstå dess omgivning generellt sett uppfattas som positivt, där den akustiska 
informationen behöver vara kongruent med vad som förväntas eller upplevs som korrekt i 
ljudlandskapet (Davies et al., 2012 sid. 227). Upplevelsen av ljudvandringen kan alltså dels influeras 
av vad informanterna förväntade sig skulle finnas i ljudlandskapet, möjligheten till att utforska det 
eller hur realistiskt det förhåller sig i relation till naturliga ljudvandringar. Om någon av dessa faktorer 
överensstämde med informantens upplevelse, skulle detta kunna vara en förklaring till den positiva 
upplevelse som samtliga informanter uttryckte. 

Förhåller man sig till vad Davies et al., (2012) kallar för korrekt eller förväntad information av ett 
ljudlandskap, stämmer detta väl överens med informanternas svar. Det deltagande som samtliga 
informanter upplevde i ljudvandringen skulle även kunna hänvisas till möjligheten att utforska och 
förstå ljudlandskapet utifrån ett mentalt perspektiv. Då samtliga informanter kunde skapa mentala 
bilder av vissa akustiska företeelser i ljudvandringen skulle detta kunna möjliggöra för ett mentalt 
utforskande av omgivningen. Alla upplevde dock inte ljudvandringen som helt överensstämmande 
med vad de förväntat sig. Av de seende informanterna uttryckte sig tre som var anställda på museet en 
viss avsaknad eller ett önskemål om tydligare närvaro av specifika ljud i ljudlandskapet. En av 
informanterna hade till exempel förväntat sig tydligare ljud från hantverkarnas verkstäder. Att till 
exempel stadens smedjor skulle haft en större inverkan på ljudvandringen. Han kunde höra ljudet av 
dem, men han hade förväntat sig dessa ljud i en högre utsträckning. Denne informant uttryckte även att 
ljuden i omgivningen inte gav lika mycket information om ljudlandskapet, som de passerande ljuden 
av människor eller olika former av transportmedel. En annan informant saknade ljudet av hundar i 
staden, medan en tredje hade velat höra tydligare inslag av människoröster i vissa fall. Mycket av 
dessa påpekanden kan ha att göra med att de tre var anställda på museet och hade god kunskap om 
Skövde stad under 1700-talet. Liknande iakttagelser speglar de social/rurala aspekterna kring 
kunskapsskillnaderna om Skövde stad i ljudvandringen som skulle kunnat influera upplevelsen, eller 
vad som förväntades upplevas. Utifrån från Gadamers förståelsehorisont skulle man kunna förklara 
museiarbetenas horisont som bredare än resterande informanters, vilket skulle kunna haft ett 
inflytande på upplevelsen av ljudvandringen. I förhållande till Botteldooren et al., (2011) kan ett 
ljudlandskaps kontext influeras av kunskap hämtad från andra sinnen, vanligtvis från synen. 
Kunskapsnivån på museiarbetarna var antagligen högre än resterande informanters, och kan därför ha 
influerat upplevelsen. Då ljudvandringen är ett hantverk som är skapad utifrån den framtagna 
metodiken och dess tillhörande källmaterial finns det inga svar från informanterna som skulle kunna 
upplevas som mer rätt eller fel. Allas tolkning är annorlunda, och beroende av en informants 
kunskapsnivå om den omgivning ljudvandringen gäller.  

Av de informanter som tog del av ljudvandringen uttryckte samtliga att ljudlandskapet upplevdes som 
realistiskt. Ingen av informanterna upplevde teknologiska avslöjanden eller moment i ljudvandringen 
som tog ifrån eller bröt sig ur upplevelsen av ljudlandskapet. Teknologin i det här fallet förhöll sig 
transparent i relation till dess förmåga att förmedla det mediala innehållet. Eller att den mediala 
representationstekniken uppnådde en viss form av transparens i förhållande till sin egna mediala 
identitet, eller det som Bolter & Grusin (1999) förklarar som transparent immediacy. ”… a transparent 
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interface would be one that erases itself, so that the user is no longer aware of confronting a medium, 
but instead stands in an immediate relationship to the contents of that medium” (Bolter & Grusin, 
1999 sid. 23-24). Där man snarare fokuserade på det mediala innehållet än den teknologiska 
representationsteknik som förmedlar innehållet. Samtliga informanter visste att ljudvandringen 
projicerades med hjälp av ett visst antal högtalare, men denna teknologi var inget som influerade deras 
lyssnande. Denna transparens kan även kopplas till det teknologiska lyssnande som Smalley (1997) 
diskuterar, och ett sådant lyssnande minimerades med hjälp av att täcka för den teknologiska 
utrustningen, samt att samtligt informanter fick bära ögonbindlar då ljudvandringen spelades upp. I det 
här fallet tog det bort stimulansmöjlighet från andra sinnen än hörseln. Känslan av immersion som 
många av informanterna berättade om skulle kunna ha med mediets transparensnivå och uteslutningen 
av ett teknologiskt lyssnande att göra. 

Ser man till ljudvandringen som en form av berättande om stadens aktivitet fanns det vissa skillnader 
mellan hur de olika informanterna upplevde gestaltningens informationsinnehåll. De synskadade 
upplevde ljudvandringen som ett bra tillvägagångssätt för att förmedla information om Skövde stad 
och dess vardag medan de normalt seende var mer kluvna angående ljudvandringen som 
informationsförmedlare. Ser man till de normalt seende var det framförallt en informant som 
förklarade en viss avsaknad av information om sysslor i omgivningen, som gjorde att berättandet 
kändes ofullständigt. Denne hade gärna involverat andra sinnen än just hörseln för att förtydliga att det 
var i just Skövde stad som ljudvandringen genomfördes. Av samtliga informanter var det två seende 
informanter som förespråkade inblandandet av fler sinnen än bara hörseln i ljudvandringen. De trodde 
att utnyttjandet av fler sinnen skulle förstärka upplevelsen. Detta sensoriska förespråkande förhöll sig 
tydligast till synen om man utgick från informanternas beskrivningar, men även till känsel och lukt. En 
synskadad informant förklarade i sin tur att även om denne hade en liten bit av synen kvar, hade inte 
teckningar eller bilder givit honom lika mycket stimulans som ljuden i ljudvandringen gav honom. Då 
synen inte var ett sensoriskt alternativ bland de synskadade informanterna uttrycktes heller inga 
kompletterande mediala framställningar av ljudvandringen som kunde hänvisas till synen. Däremot 
ansågs inte ljudvandringen ersätta någon annan medial form, utan kunde snarare komplettera dessa. 

Om man ser till ljudvandringen utifrån Schafers (1977/1994) kompositionstermenologi skulle den 
kunna beskrivas som en hifi-omgivning (utifrån informanternas svar), då maskeringen av specifika 
ljud i landskapet inte var direkt märkbara. Ingen av informanterna upplevde problem att identifiera 
ljud i landskapet även om hästarna och hästvagnarnas ljud maskerade mycket av de biofoniska ljuden i 
omgivningen då de passerade lyssnaren. Baserat på informanternas svar av vilka ljud som de mindes 
från ljudvandringen skulle keynotes i den här ljudvandringen bäst kunna beskrivas som ljudet av 
människor, hästar och vagnar. Detta var även de ljud som informanterna uttryckte som vanligast och 
de ljud som samtliga informanter reflekterade över. Sound signals i det här fallet skulle kunna 
förklaras som fågelsång, som för vissa informanter upplevdes som stillande och lugnande, medan 
andra enbart reflekterade över dess närvaro i ljudlandskapet.  Andra liknande sound signals skulle 
kunna vara gnäggandet av en häst och en förbiflygande höna som samtliga informanter reflekterade 
över. Samtliga sound signals kan i gestaltningens fall tydligast förknippas med biofoniska ljud.  
Soundmarks fanns inga tydliga, då varken ljud eller specifika ljudkällor kunde klassas som unika för 
just Skövde stads ljudlandskap i jämförelse med andra städer under just denna tid. I förhållande till 
Pijanowski, et al., (2011) ramverk hade de antrofoniska ljuden tydligast prägel i ljudlandskapet och 
maskerade ofta de biofoniska ljuden om de förekom samtidigt. De antrofoniska ljuden syftar 
huvudsakligen till olika transportmedel eller verktyg som kan ha förekommit i ljudlandskapet. De 
biofoniska ljuden i sin tur var de ljud som stod ut mest i ljudlandskapet, där ljud som gnäggande 
hästar, höns eller fågelsång tycktes engagera samtliga informanter. Geofoniska ljud var de ljud som 
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förekom mest sällan i ljudvandringen, vilket även speglades i informanternas förmåga att urskilja olika 
ljudkällor i ljudlandskapet. De enda geofoniska ljuden som fanns med i ljudvandringen var 
atmosfärsljud med lätta inslag av vind vilket uppenbarligen inte var tillräckligt märkbara för att någon 
av informanterna skulle reflektera över det. 

Då denna undersökning och dess prototyp kan förklaras som ett första utkast inom området att gestalta 
historiska ljudlandskap, skulle det behövas mer forskning inom området. Fler undersökningar på 
informanter i andra åldrar skulle behöva genomföras samt att mer tid skulle krävas för att kunna göra 
en prototyp som helt överensstämmer med metodikens krav. Trots detta har betydelsefull information 
tagits fram om hur man kan gestalta historiska ljudvandringar och vad som kan påverka en lyssnares 
uppfattning.  
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9 Slutsatser 

9.1 Resultatsammanfattning 
 

Metodik 

Ser man till rapportens problemformulering kan arbetet analyseras i två delar, en teoretisk och en 
praktisk. Dels metodikens pelarfundament som representerar den teoretiska aspekten, och den 
realiserade prototypen av ljudvandringen i Skövde stad under 1700-talets hälft som representera den 
praktiska. Utifrån den teoretiska indelningen har en metodik strukturerats utifrån befintliga 
forskningsdiscipliner som tillsammans använts för att genomföra en historisk gestaltning av Skövde 
stads ljudlandskap under 1700-talets andra hälft. Denna metodik delades in i tre olika metodpelare, där 
varje del hade en viktig funktion vid realiserandet av en historisk ljudvandring. Den första 
metodpelaren i fundamentet användes för att utvärdera staden utifrån dess demografiska och 
topografiska struktur, dess invånare till geografiska positioner, invånarnas tillhörande ålder, hushåll 
och sysselsättning utifrån befintligt källmaterial. Bortsett från denna demografiska utvärdering ritades 
en karta upp över staden som beräknade olika ljuds spridningsförmåga i relation till dess geografiska 
position. Kartan över staden utgick från tidigare stadsplaneringskartor och dess tillhörande tomtkartor 
då den sammanställdes. Denna karta användes för att utvärdera hur olika ljud kan ha påverkats i 
relation till sin omgivning. Dessa beräkningar genomfördes genom att utvärdera samtliga ljud i 
ljudvandringen utifrån dess genomsnittliga ljudtrycksnivåer och frekvensinnehåll. Den andra 
metodpelaren i fundamentet inkluderade forskningsdisciplinerna tidsgeografi och hermeneutik. Från 
metodpelare 2 användes huvudsakligen tre olika begrepp och tillvägagångssätt från tidsgeografin för 
att utvärdera en individs vardagliga sysselsättning i Skövde stad under 1700-talets andra hälft utifrån 
spatio-temporala förutsättningar. Mycket av denna begreppsanvändning hämtar influenser från Hayens 
(2007) doktorsavhandling involverande Stockholm stads vardag under 1760 och 1830. Utifrån den 
tidsgeografiska begreppsanvändningen användes projekt för att utvärdera individers projektutövande, 
domäner användes för att placera dessa individer till specifika geografiska position i staden och 
trajektorier utnyttjades för att beräkna olika individers position i staden baserat på vilken tid på dygnet 
gestaltningen ägde rum.  

Hermeneutiken användes för att tolka dessa begrepp i relation till det källmaterial som fanns 
tillgängligt om Skövde under just den tiden för att kunna möjliggöra en generell vardagspuls i staden. 
Tillsammans användes dessa två forskningsdiscipliner för att kunna strukturera en vardag i staden 
utifrån fyra huvudsakliga kontexter, de sociala, de projektindelade, de geografiska och slutligen de 
vardagliga kontexterna. Den tredje och sista metodpelaren i fundamentet var 
modernljudlandskapsforskning med en fokusering kring ljudvandringar och hur dessa speglas utifrån 
dess ekologiska ljudlandskap. Detta pelarfundament riktade huvudsakligen in sig på hur ljudlandskap 
uppfattas, dess kategorisering utifrån ekologiska strukturer och hur ett sådant ljudlandskap kan 
realiseras. De ljudlandskapliga influenserna kunde framförallt hämtas från de landskapsekologiska 
strukturera som ett ljudlandskap som Pijanowski et al., (2010) beskriver och begrepp ur Schafers 
(1977/1994) kompositionstermenologi involverande beståndsdelar i ett ljudlandskap. Ur ett 
ljudvandringsperspektiv använde man dess moderna tillvägagångssätt och applicerade detta i ett 
omvänt utövande. Istället för att spela in ljud från en vandring på en befintlig plats, utvärderades 
Skövde stads puls utifrån de två tidigare beskrivna pelarfundamenten för att kunna gestalta ett 
historiskt ljudlandskap och dess tillhörande akustiska företeelser i ljudlandskapet. Man använde alltså 
information om stadens invånare, deras projektutövning, dess geografiska position i relation till 



 

 67 

vandrarens position i staden och transkriberade detta till akustiska företeelser. Ljud är dynamiska och 
uppstår då händelser sker i omgivningen. Vid en projektutövning av en specifik individ utförs en 
handling som ofrånkomligen skapar ett ljud, detta ljud blir mer eller mindre hörbart beroende på hur 
det skapas. Olika ljud låter olika, och olika ljuds specifika karakteriserande läte ger information om 
dess omgivning. Tillsammans skapade detta pelarfundament en möjlighet att gestalta historiska 
ljudlandskap och ljudvandringar. 

Metodikens pelarfundament låg i sin tur till grund för gestaltandet av den ljudvandringsprototyp som 
informanterna i undersökningen fick ta del av. Realiserande av ljudvandringen genomfördes utifrån 
forskning involverande ljudlandskap och dess möjlighet för reproduktion. Samtliga ljud i 
ljudvandringen spelades in från autentiska källor, det vill säga från artefakter som kan hänvisas till 
gestaltningens tids era. Ljudinspelningarna genomfördes med två shotgun mikrofoner och varje ljud 
utvärderades med hjälp av en ljudtrycksmätare som dels beräknade dess ljudtrycksnivå men även dess 
frekvensinnehåll. Detta genomfördes för att gestalta ett så autentiskt ljudlandskap som möjligt. 
Ljudvandringen realiserandes med hjälp av ett surroundsystem involverande sammanlagt åtta olika 
högtalare och en subwoofer. Sex högtalare placerades i en cirkulär formation runt lyssnaren medan två 
högtalare placerades under lyssnarens stol. De sex högtalarna som omringade lyssnaren projicerade 
ljudlandskapet och dess tillhörande ljud medan högtalarna under stol enbart spelade upp fotstegljud 
från den artificiella vandraren. Subwoofern användes för att kompensera för det bas-innehåll som 
högtalarna inte kunde producera och för att skapa en atmosfärisk känsla vid gestaltningen. 
Tillsammans skapade denna högtalarkonstellation det diffusa ljudfält som informanterna fick dela av 
vid utvärderandet av ljudvandringen. När informanterna lyssnade på ljudvandringen täcktes all 
ljudteknologisk utrustning som kunde förknippas med gestaltningen för att reducera ett teknologiskt 
lyssnande. För att minimera visuella distraktioner bar samtliga informanter ögonbindlar då de tog del 
av ljudvandringen. 

Utvärdering 

Av de tio tänkta informanterna i undersökningen kunde enbart sju ställa upp vid uppspelningstillfället. 
Tre av dessa var synskadade medan resterande fyra informanter var normalt seende. Av de sju 
informanterna uppvisade två ett beskrivande lyssnande, medan resterande visade tydliga tecken på ett 
enhetligt lyssnande. Av de två som uppvisade ett beskrivande lyssnande var en synskadad och den 
andra normalt seende. Genomsnittsåldern på informanterna var relativt hög, vilket kan ha påverka 
upplevelsen av ljudvandringen. Av de informanter som fick ta del av ljudvandringen, upplevde 
samtliga gestaltningen positivt. Informanterna upplevde ljudlandskapet som trovärdigt och kände en 
form av närvaro i ljudlandskapet och dess tillhörande ljud. Den trovärdiga aspekten kan dels hänvisas 
till att informanterna upplevde gestaltningen som jämförelsebar med naturliga ljudlandskap och att 
inga teknologiska distraktioner uppfattades vid realiseringen. Närvaron i ljudlandskapet kan närmaste 
förklaras som informanternas förmåga att både mentalt och fysisk delta i ljudvandringen i en närmast 
immersionell upplevelse. Många av informanterna upplevde att vissa ljud passerade dem så realistiskt 
att de fysiskt försökte förflytta sig för att inte bli träffade av de akustiska objekten. Sådana fysiska 
reaktioner kan relatera till någon slags sensorisk immersionell upplevelse av ljudvandringen, där 
informanterna kände ett behov av att fysiskt förflytta sig för att komma i fysisk kontakt med objekten i 
ljudvandringen. Vissa av informanterna kände en förflyttning i tiden då ljudvandringen pågick medan 
andra kände ett mer sensoriskt deltagande vid gestaltningstillfället. Vissa av ljuden möjliggjorde en 
nostalgisk sammankoppling för informanter som kunde relatera till specifika ljud och deras 
karaktäristiska läten. Bland annat så upplevde en av de synskadade informanterna att ljuden tog 
honom tillbaka till hans barndom. Andra informanter upplevde en viss rädsla för specifika ljud i 
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ljudvandringen, bland annat så upplevde en informant med lindrigare form av hippofobi en rädsla då 
hästar passerade den artificiella vandraren på nära håll.  

Samtliga informanter upplevde att ljudvandringen framkallade mentala bilder av objekt i 
ljudlandskapet och att ljuden bidrog med information om omgivningen. Informationen fokuserades 
kring passerande rörliga objekt i omgivningen som skapades nära den artificiella vandraren snarare än 
statiska projekt som pågick i omgivningen eller på långt avstånd. Huvudsakligen präglades 
informanternas beskrivningar av ljudvandringen av passerande hästar och dess tillhörande vagnar, 
eller människor som passerade den artificiella vandraren. En informant förväntade sig tydligare 
närvaro i ljudlandskapet av bland annat smedjor eller liknande hantverkaryrken, medan en annan gärna 
hade hört tydligare samtal mellan olika människor i omgivningen. Av de synskadade informanterna 
upplevde samtliga att ljudvandringen var ett bra tillvägagångssätt för att förmedla information om en 
stads vardag. Ljudvandringen förklarades inte ersätta traditionella mediala metoder, men förklarades 
som en trevlig komplettering till redan befintliga auditiva beskrivningar involverande talet som 
medium. Hälften av de normalt seende informanterna upplevde att ljudlandskapet och dess akustiska 
berättande förmedlade information, men att känslan hade förstärks om man involverat andra sinnen än 
enbart hörseln. Då informanterna skulle beskriva ljudlandskapet skiljde sig beskrivningarna 
någorlunda åt. Två av de sju informanterna beskrev ljudlandskapet som lugnt, medan resterande 
informanter förklarade det som aktivt. Anledningen till detta skulle kunna bero på att de två 
informanterna som upplevde ljudvandringen som lugn var betydligt yngre än de andra informanterna. 
Även andra faktorer kan ha haft en inverkan på upplevelsen. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har metodiken som använts i rapporten möjliggjort en gestaltning av en historisk 
ljudvandring. Ljudvandringen i sig upplevdes som trovärdig och samtliga informanterna var positiva 
till gestaltningen av ljudlandskapet även om två av sju informanter gärna hade involverat fler sinnen 
än enbart hörseln. Då medelåldern var relativt hög i undersökningen skulle informanter i yngre åldrar 
behövt delta i undersökningen, då ålder och tidigare erfarenheter av ljud kan påverka upplevelsen av 
en ljudvandring. Skillnaderna mellan synskadade respektive normalt seende informanters upplevelse 
av ljudvandringen var tämligen lika. Det som kunde urskiljas utifrån informanternas svar var att 
hälften av de normalt seende informanterna gärna inkluderat fler sinnen i gestaltningen än enbart ljud, 
medan detta inte nämndes bland de synskadade informanterna. Två av informanterna uppvisade ett 
beskrivande lyssnande, medan resterande informanter redovisade ett holistiskt. Tillvägagångssätt för 
att realisera ljudlandskapet uppfattades som en positiv gestaltningsmetod som bidrog till nya sätt att 
uppleva historiska platser och samhällen, eller städer som i det här fallet. Vissa informanter kunde 
sammanknyta tidigare erfarenheter till ljuden i ljudvandringen och upplevde delar av vandringen som 
nostalgisk. Framförallt de synskadade informanterna upplevde gestaltningsmetoden som spännande 
och berikande, medan hälften av de seende informanterna gärna hade inkluderat fler sinnen i 
gestaltningen. Slutligen hade behövts mer tid för att genomföra en fysisk prototyp som förhåller sig 
helt till metodikens pelarfundament och dess kriterier vid realiseringar av historiska ljudvandringar. 

9.2 Diskussion 
Ljud som estetiskt designmedium har fått relativt lite uppmärksamhet när det kommer till kulturstudier 
inom den sensoriska aspekten av ljud som medium, utan att involvera tal. Fornäs förklarar att de 
interestetiska undersökningarna på senare år fokuserat på visuella kulturstudier, och framhävt synen 
och bildernas roll i det senmoderna samhället (Fornäs, 2008 sid. 326 i Jülich, Lundell & Snickars, 
2008). Samtidigt som han understryker vikten av de visuella studierna förklarar han även att forskning 
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som fokuseras kring ett sinne ”… riskerar att hamna i andra blindheter – eller hellre dövheter” 
(Fornäs, 2008 sid. 326 i Jülich, Lundell & Snickars, 2008). Fornäs menar att sensoriska studier om det 
visuella utforskandet av kulturhistoria, har i den västerländska hegemonin kring det visuella utelämnat 
information som andra sinnen kan ha bidragit till.  

”Att knyta materialiteten till just det visuella förefaller nämligen som en missvisande 
kortslutning, som lätt kan leda till att reproducera en västerländsk visuell hegemoni som 
orättvist förpassar musik och annan ljudkommunikation, för att inte tala om andra sinnens 
symbolformer, till en negligerad marginal eller kanske som kommunikationens omedvetna 
eller bortträngda Andra…” (Fornäs, 2008 sid. 326 i Jülich, Lundell & Snickars, 2008) 

På samma sätt så som Fornäs förklarar, har mycket av det arbete som genomförts inom modern 
europeisk historia haft en kulturell fokusering kring det visuella, och priviligierat detta sinne utifrån en 
hierarkisk struktur. Sterne förklarar att medan författare intresserat sig för visuell media och dess 
konceptualisering av visuell kultur, har det uppstått en avsaknad av sådana paralleller för till exempel 
andra sensoriska studier liknande ljud (Sterne, 2003, sid. 3). Han bortser dock inte från att 
kulturforskningen kring synen varit viktig inom både vetenskap och kultur, men att andra sinnen 
hamnat i bakvattnet på grund av denna fokusering. Smith argumenterar för en mer öppen sensorisk 
forskning inom socialhistoria och förklarar att ”the vast majority of the historians still work from the 
assumptions that the past is best seen rather then, say, heard, or smelled (Smith, 2003 sid 166). Även 
Smith argumenterar för att forskningen inom visuell historia har varit viktig så har dess hegemoni lagt 
en skugga över de andra sinnena och deras förmåga att bidra till ytterligare förståelse om det förflutna. 
Thompson i sin tur hävdar att forskare som anser synen och det textuella som tillräckligt för att förstå 
modernitet är kortsynta i minsta beskrivelse (Thompson, 2002 sid. 10). Ljud berättar något om 
landskapet eller omgivningen och kan liknas vid informella budbärare (Hedfors, 2003 sid. 9). Då 
människan formar sin omgivning behöver det akustiska landskapet beaktas, därför att det akustiska 
landskapet även i sin tur formar människan (Hedfors, 2003). Det skulle därför vara paradoxalt att inte 
använda sig av hörseln vid historiska gestaltningar då ljud har en viktig funktion för människans 
förståelse om sin omgivning. Förståelsen av historiska landskap eller omgivningar kunna utvidgas 
med hjälp av att applicera hörseln och ljudlandskap som informativa och kommunikativa budbärare. 
Ljudet som medium kan ge nya möjligheter till upplysning av historiska landskap och kan i sin tur 
möjliggöra nya tillvägagångssätt för att förmedla information. Det finns givetvis museala aktiviteter 
och verksamheter som stimulerar hörseln som sinne, men många av dessa verksamheter fokuserar 
enbart kring talet som medium. Talet är en viktigt kommunikativ informationsförmedlare och bör inte 
ersättas med ljudvandringar, men talets traditionella berättarteknik öppnar inte upp för de möjligheter 
som ljudvandringar kan skapa hos en lyssnare. 

Ljud som ett kommunikativt och informerande medium har fått ökad uppmärksamhet under senare år, 
både ur en teknologisk men även utifrån ett vetenskapligt och kulturellt perspektiv. Möjligen har 
denna utveckling skapat ett tillfälle att utforska ljud som medium i historiska städer på ett annorlunda 
sätt än enbart de textbaserade källorna som finns tillgängliga idag. Liknande Gitelmans parafras av 
Altman (1984, sid. 121) representerar media samtidigt som det även begränsar representation. Att nya 
medier möjliggör för nya områden och premisser i förhållande till de representationstekniker som 
präglar det pågående samhället (Gitelman, 2006 sid. 4). Eller som Jülich, Lundell och Snickars 
förklarar utifrån Ekström (1999), att ”nya representationstekniker öppnar världar på nya sätt, inför nya 
möjligheter och begränsningar i vårt sätt att ordna och framställa världen (Jülich, Lundell & Snickars, 
2008 sid. 43). Argumentet förhåller sig här till att tekniken idag faktiskt kan möjliggöra en gestaltning 
av en historisk ljudvandring, som tillsammans med modern ljudforskning och kringliggande 
forskningsdiscipliner kan bidra med ytterligare kunskap vid framställandet av ett sådant akustiskt 



 

 70 

samhälle. En rekonstruktion av ett ljudlandskap skulle kunna skjuta åt sidan de begränsningar som 
tryckta källor skapar och som vi använder oss av för att projicera de medierade representationerna av 
det förflutna som existerar idag (Smith, 2003 sid. 178). Att dagens teknologi tillsammans med 
återupptäckten av ljud som medium möjliggör för historiska ljudvandringar och de möjligheter som 
detta innebär. 

I den här rapporten har det undersökts huruvida ljudvandringar och dess tillhörande ljudlandskap kan 
fungera som medium för att dels förmedla en sensorisk upplevelse med en fokusering kring hörseln 
men även till att bidra med information om historiska samhällen med hjälp av enbart ljud. Jag har i 
rapporten undersökt hur ljudvandringar uppfattas utifrån deras perspektiv och dess informationsvärde. 
Ljudvandringen har även förklarats utifrån sin mediala form, där jag undersökt dess förmåga att 
förmedla information om samhällen med hjälp av gestaltningar och dess tillhörande ljud. Jag 
involverade synskadade i undersökningen för att undersöka huruvida människor som huvudsakligen 
får förlita sig på hörseln upplevde ljudlandskapet. Mer utförligare studier skulle behövas då speciellt 
åldersfaktor kan ha haft en inverkan på studiens resultat. Ljudvandringen i sig har förklarats som en 
positiv upplevelse och har bidragit till alternativa möjligheter till att förmedla historia, där man 
utnyttjat ljud som medium och dess informativa förmåga att skapa mentala bilder via immersionellt 
deltagande i ljudlandskapet. Liknande ljudvandringar skulle kunna möjliggöra för synskadade 
människor att kunna få ta del av ett medialt berättande som enbart innefattar ljud, men då inte utifrån 
ett traditionellt berättande. Detta berättande skulle kunna komplettera traditionella berättarformer som 
för tillfället existerar på museer av olika slag. Framförallt skulle detta vara applicerbart för synskadade 
människor, men även för normalt seende om man förhåller sig till undersökningens data. Ser man till 
skillnaderna mellan hur synskadade informanter upplevde ljudlandskapet och normalt seende, fanns 
det inte stora skillnader mellan deras besvarande. 

Det kan ses som paradoxalt att detta arbete helt fokuserats utifrån akustiska premisser, och reducerat 
andra sinnens stimulansmöjligheter för att utveckla förståelsen om detta specifika landskap. I 
vardagslivet använder vi oss dagligen av de olika sinnena för att få information eller bearbeta en 
enhetlig uppfattning om den aktuella omgivningen och dess tillhörande objekt och aktiviteter. Som 
Gibson tidigt uttryckte det så förmedlar sinnena information om omvärlden, vilket i sin tur avgör hur 
vi uppfattar den (Gibson, 1966 sid. 7). Att eliminera andra sinnens stimulans vid en gestaltning av ett 
historiskt landskap skulle i sin tur kunna reducera individernas förståelse eller upplevelse av den 
specifika miljön. Schulte-Fortkamp, Brooks & Bray förespråkar att vid evaluerandet av ett 
ljudlandskap bör man inte bara inkludera en multidisciplinär ingångspunkt utan även en multisensorisk 
(Schulte-Fortkamp, Brooks & Bray, 2007 sid. 9). I det här fallet är jag väl medveten om 
konsekvenserna av att reducera andra sinnens möjlighet till stimulans vid framställandet av en 
historisk ljudvandring. Det är dock hörseln och möjligheten att gestalta ett historiskt ljudlandskap som 
är det primära syftet i den här undersökningen. Framtida studier välkomnas att knyta samman 
gestaltningar som involverar fler sinnen än enbart hörseln. Sådana gestaltningar skulle kunna förstärka 
förståelsen eller upplevelsen av just dessa miljöer.  

9.3 Framtida arbete 
Metodiken i rapporten öppnar flera möjligheter till fortsatt forskning, inklusive utvecklandet av 
teknologiska gestaltningsmetoder för ljudvandringar, valmöjligheter till olika typer av ljudvandringar 
på olika geografiska platser, ljudvandringar som stimulerar andra sinnen än enbart hörseln, samt 
ljudvandringar som inte enbart förhåller sig till historiska samhällen. Ser man till dagens 
högtalarkvalitet finns det olika teknologiska valmöjligheter som kan möjliggöra bättre 
ljudgestaltningar. Som i Atkinsons (2010) fall använde man sig av ambisonic högtalare, medan man i 



 

 71 

denna undersökning valde att använda aktiva studiomonitorer. Beroende på vilken teknologisk 
utrustning man använder, påverkar hur bra ljudvandringen och ljudlandskapet upplevs. Man skulle 
även kunna möjliggöra för längre ljudvandringar eller olika ljudvandringar på olika platser i städer där 
deltagarna själv får styra över vilken ljudvandring dem vill uppleva. Till exempel skulle man i en stor 
stad som Stockholm kunna möjliggöra för olika typer av ljudvandringar på olika geografiska 
positioner där lyssnaren själv kunde få välja vilken del av stadens ljudlandskap denne skulle vilja 
uppleva. Man skulle även kunna skapa binurala ljudvandringar som skulle kunna projiceras med hjälp 
av hörlurar för en mer privat upplevelse.   

Ljudvandringar som gestaltningsmetod behöver inte enbart begränsas till ljud som medium, utan 
skulle kompletteras med andra mediala tillvägagångssätt som stimulerar andra sinnen än just hörseln. 
Man skulle till exempel kunna knyta samman en visuell gestaltning till ljudvandringen och dess ljud 
för att förstärka upplevelsen, något som även vissa informanter i undersökningen uttryckte. I 
förhållande till en visuell gestaltning så skulle ett mer immersionellt anpassat medialt tillvägagångssätt 
kunna förstärka upplevelsen av den sensoriska vandringen. Då ljudprojiceringen i ljudvandringen 
speglar ett horisontellt 360 gradig ljudfält skulle en visuell representation kräva liknande 
förutsättningar för att möjliggöra en så realistisk gestaltning som möjlig. Även andra sinnen skulle 
kunna stimuleras vid vandringen för att förstärka upplevelsen. Då människan generellt sätt använder 
sig av fler sinnen skulle en mer utvecklad sensorisk upplevelse förstärka upplevelsen av vandringen. 
En multisensorisk gestaltning blir då inte längre bara en ljudvandring, utan snarare en vandring genom 
ett specifikt landskap eller samhälle.   

Metodiken i rapporten skulle även kunna användas för att gestalta eller reproducera framtidens 
ljudlandskap. Då mycket av dagens stadsplanerande fokuserar kring det akustiska och då framförallt 
kring ljudnivåer eller positiva och negativa ljudlandskap, skulle en framtida gestaltning av ett planerat 
bebyggelseområde kunna skapa en förståelse kring akustiska företeelser i just det ljudlandskapet. Den 
akustikarkeologiska metodik som Cross & Watson (2006) förespråkar är nödvändigtvis inte enbart 
knuten till historiska ljudlandskap utan även moderna och framtida. Metodiken som Cross & Watson 
(2006) förespråkar bygger på en sammanslagning av de nuvarande forskningsområdena, rumslig och 
arkitektonisk akustik (Room/-Architectural acoustics), psykoakustik (Psychoacoustics), 
omgivningsakustik (Environmental acoustics) tillsammans med de fundamentala aspekterna kring 
akustik som fysiskt fenomen. Detta gör att metodiken inte enbart är anpassad för historiska 
ljudlandskap utan även för moderna. I det här fallet behöver man heller inte strukturera upp en modell 
över landskapet då planerandet av ett bebyggelseområde redan syftar till en fysisk plats, en utritad 
modell och en arkitektonisk struktur som man kan utgå ifrån. Tidsgeografin och hermeneutiken är 
heller inte knutna till historiska kontexter, utan kan även fungera i framtida ännu inte uppbyggda 
samhällen. I detta fall skulle man kunna tolka den generella vardagen i samhället på liknande sätt som 
Skövde stad invånare utvärderades i denna undersökning. Givetvis skiljer sig en vardag i 1700-talets 
Skövde mot hur moderna städers vardagliga projekt och domäner, men de tidsgeografiska begreppen 
är inte enbart knutna till det förgångna. Liknande som Hägerstrand förklarar angående lokala 
omgivningar, så har det skett förändringar i människors projektutövande och vardagliga domäner i 
förhållande till vardagliga trajektorier i ett historiskt perspektiv (Hägerstrand, 1985 sid. 209-210). 
Industrialiseringen har medfört att majoriteten av befolkningen nu mera inte utövar sina hantverk eller 
sysslor på samma plats där de bor, utan åker till en annan domän för att utföra det dagliga arbetet. 
Samma tidsgeografiska utvärderingar som genomfördes i denna rapport av Skövde stad skulle kunna 
genomföras i ett bebyggelseområde i planeringsstadiet. Då framtida bebyggelser inte har några 
konkreta invånare kan detta tyckas problematiskt att genomföra demografiska studier, men olika 
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bebyggelser riktar sig till olika människor. Med hjälp av att anta vilka människor bebyggelsen är 
riktade till skulle generella antaganden kunna genomföras vid en gestaltning av detta slag. 

Sammankoppling med den tredje pelaren i metodikfundamentet, skulle kunna förklara vilket slags 
ljudlandskap som bebyggelseområdet skulle kunna kategoriseras som. I det här fallet skulle akustiska 
företeelser i ljudlandskapets vardag kunna förklara vilken typer av ljud som präglar ljudlandskapet och 
dess inverkan på dess omgivning. En ljudvandring skulle kunna förklara vilka ljud som skulle kunna 
kategoriseras som keynotes, och den generella inverkan dessa ljud har på ett ljudlandskap och de som 
lever i det. Kommer det att passera en trafikerad väg mitt i bebyggelsen skulle det till exempel kunna 
finnas risk att ljudlandskapet skulle kunna resultera i en low fi omgivning. En low fi omgivning skulle i 
sin tur kunna medföra en högre risk för noise i ljudlandskapet. Ett sådant ljudlandskap skulle i sin tur 
kunna medföra till en negativ uppfattning om omgivningen och på så vis ha en inverkan på de 
kommande boende inom området. Skulle det istället finnas stor vegetation i omgivningen skulle sound 
signals säkerligen kunna kopplas till fåglar, insekter eller andra biofoniska ljud i landskapet. Med 
hjälp av metodiken skulle man alltså kunna genomföra ljudvandringar i samhällen som ännu inte 
konstruerats för att till exempel utvärdera kvaliteten på ljudlandskapet och vilken typ av ljudlandskap 
det skulle klassificeras som. Detta skulle förenkla möjligheterna att skapa ett positivt ljudlandskap 
bland de boende inom just detta område. 

Med hjälp av metodikfundamentet som redovisats i denna rapport kan man gestalta både framtida och 
historiska ljudlandskap. Man kan dels använda fundamentet som ett verktyg för att gestalta historiska 
ljudvandringar liknande den i denna rapport, men även som ett tillvägagångssätt för att gestalta 
framtida ljudlandskap som ännu inte formats. Dessa gestaltningar bidrar i sin tur med information om 
hur specifika platser kan ha låtit eller möjligtvis skulle kunna låta, beroende på vilka akustiska 
komponenter som existerar i omgivningen. Metodikfundamentet möjliggör för ett utforskande av 
ljudlandskap som kan utveckla vår förståelse om specifika platser och dess tillhörande ljud utifrån ett 
historiskt, men även ur ett framtida perspektiv. 
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Appendix A  -  Husförhörslängderna 1769 
 

Tomt 14 Löge och Tomt nr 15, Sven Gunnars tomt 

 

Constans  

Jacob Collvin (f. 1730) 

Hustru  

Stina Maria Meissner (f. 1750) 

Dotter  

Cajsa Maria (f. 1769) 

Son  

Constans Jacob (f. 1770) 

Dotter  

Sophia Magdalena (f. 1771) 

Dotter  

Juliana Christina (f. 1773) 

 

Tomt nr 16, Hattmakartomten 

 

FiskalsÄnkan  

Anna Christina Grot (f. 1719) 

Son, Tullvisitatören   

AdolphFredrik Lagergren (f. 1752) 

Fattighjonet, gamla pigan  

Kjersti Björn (f .1718) 

 

Tomt nr 17, Gökstorp och Tomt 18 Johan Skomakares tomt (hopskrivna) 
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Hattmakare  

Isaac Skarman (f. 1739) 

Hustru  

Kjerstin Sallander (f. 1727) 

Lärodrängen  

Petter Röding (f. 1751) 

Flickan  

Maria Stina Sallander (f. 1758) 

 

Hit hör också Trägården 

 

Hushåll 

Rådman  

Anders Wallin (f. 1711) 

Hustru  

Stina Grotte (f. 1735) 

Dotter  

Lisa Johanna (f. 1759) 

Dotter  

Christiana Charlotta (f. 1766) 

Dotter  

Cajsa (f. 1769) 

Fru  

Gretha Frese född Krok (f?) 

Dotter  

Maria Elisabeth Frese (f?) 

Fröken  

Maria Elizabeth von Drewitz (f) 

Hushåll 
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Eric Settervall (f. 1744) 

Gesäll  

Christopher Norén (f. 1745) 

?  

Anders Björkman (f. 1754) 

Gesäll  

Anders Bengtsson (f. 1739) 

Gesäll  

Lars Bengtsson (f. 1746) 

Gesäll  

Nils Larsson(f. 1744) 
 

Hushåll 

Garvaren  

Carl Wahlström (f?) 

Hustru  

Rebecka (?) 

Lärodrängen  

Abraham Eriksson (?) 

Lärodrängen  

Johannes Bergman (?) 

Pigan  

Efva Wahglström (?) 

 

Hushåll 

Notarien  

Lidbom (?) 

Hustru  

Catharina Tidström (?) 
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Son  

Anders Petter (?) 

Pigan  

Stina Larsdotter (?) 

Pigan  

Brita Larsdotter (f. 1745) 

Pigan  

Ingrid Carlsdotter (f. 1743) 
 

Hushåll 

Snickarmästare  

Eric Tåckerstrand (f. 1728) 

Hustru  

Märtha Catharina Kruskopp (f. 1738) 

Son  

Anders (f. 1764) 

Son  

Gudmund Petter (f. 1771) 

Swåger  

Anders Kruskopp (f. 1750) 
 

Inneboende? 

 
Stadsfiskalsänkan  

Maria 

 

Hushåll 

 

Stockmakaren  

Nils Mellberg (f. 1720) 
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Hustru  

Cajsa  (f. 1718) 

Dotter  

Beata (f. 1752) 

Son  

Jan Petter (f. 1757) 

 

Tomt nr 19, Sven Sigges tomt 

 

Rådman  

Abraham Ekman (f. 1730) 

Hustru  

Maria Hagman (f. 1739) 

Dotter  

Christina (f. 1756) 

Dotter  

Magdalena (f. 1759) 

Son  

Johannes (f. 1767) 

Lärodräng  

Abraham Gröndal (f. 1754) 

Gossen  

Anders (f. 1758) 

Pigan  

Catharina Persdotter (f. 1754) 

Piga  

Kjerstin Andersdotter (f. 1746) 

 

Hushåll 
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Inhyses  

Stadstjänaren  

Nils Ljungqvist (f. 1718) 

Hustru  

Maria Hansdotter (f. 1722) 

Dotter  

Cajsa (f. 1751) 

 

Tomt nr 20, Munkatomten 

 

Borgareänkan  

Margareta Lundwall (f. 1692) 

Änkan  

Catharina Maria Meissner (f. 1721) 

Flickan  

Greta Wetterberg (f. 1757) 

Flickan  

Cathrina Andersdotter (f. 1750) 

Pigan  

Kjerstin Jonsdotter (f. 1757) 

 

Tomt 21, Karstorp 

 

Borgaren  

Jon Larsson (f. 1728) 

Hustru  

Bolla Röding (f. 1735) 

Pigan  
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Kjerstin Jonsdotter (f. 1747) 

Svärmoder  

Margareta Röding (f. 1720) 

 

Hushåll 

 

Murmästare  

Jonas Röding (f. 1696) 

Hustru  

Bolla Jonsdottr (f. 1699) 

 

Inhyses 

Inhysesänkan  

Maria Andersdotter (f. 1716) 

Inhysesänkan  

Kerstin Biörn (f. 1718) 

Gamla pigan  

Ingeborg (f. 1704) 

 

Tomt 22, Bengt Skomakares tomt 

 

Kopparslagare  

Lars Fogelmark (f. 1735) 

Hustru  

Greta Beata Bäck (f. 1732) 

Pigan  

Christina Jonsdotter 

 

Hushåll 
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Bengt Jonas Billing (f. 1719) 

Hustru  

Brita Mathesdotter (f. 1714) 

Son  

Mattes (f. 1756) 

Son  

Eric (f. 1753) 

 

Inhysespigan  

Brita Landgren (f. 1714) 

Dito  

Elin Jansdotter (f. 1730) 

Dito  

Maria Stina Bergman (f. 1751) 

Kvinnspersonen  

Bolla Bös (f. 1730) 

Inhysesänkan  

Cajsa Wall (f  ?) 

 

Rompåsen tillhörande Bengt Skomakares tomt 

 

Borgaren  

Anders Maas (f. 1725) 

Hustru  

Cajsa Svensdotter (f. 1729) 

Son  

Olof (f. 1753) 

Dotter  
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Stina (f. 1756) 

 

Lilla Rompåsen 

 

Hattmakare  

Anders Ma (f 1725) 

Hustru  

Hedvig Sandberg (f. 1735) 

Dotter  

Lisa Maria (f. 1765) 

Dotter  

Anna Cajsa (f. 1767) 

 

Inhyses  

 

Hovslagaren  

Fredrik Eklund (f. 1736) 

Hustru  

Johanna Wall (f. 1741) 

Änkan  

Anna Wall (f. 1689) 

 

Tomt 23, Skålfärgartomten 

 

Båtsmansänkan  

Maja Persdotter (f. 1720) 
 

Inhyses Murmästaränkan  

Margareta Röding (f. 1730) 
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Dotter  

Brita Jonsdotter Röding (f. 1758) 

Dotter  

Lisa Jonsdotter Röding (f. 1762) 

Hushåll 
 
Änkan  
Jana Sallander (f. 1743) 
 

Dotter  
Eva Maria Löfberg (f. 1760) 
 
Son  
Jean Petter (f. 1764) 
 

Hushåll 
 
Avskedade båtsman  
Arvid Hasselberg (f. 1734) 
 

Hustru  
Ingrid Persdotter (f. 1736) 

 
Hushåll 
 
Borgaren  
Petter Olsson Segerberg (f. 1725) 
 

Hustru  
Annika Olsdotter (f. 1725) 
 
Dotter  
Greta (f. 1759) 
 
Dotter  
Brita Stina (f. 1758) 
 

Hushåll 
 
Sockenskomakaren  
Jan Eliaesson (f. 1725) 
 

Hustru  
Maria Larsdotter (f. 1726) 
 
Dotter  
Cajsa (f. 1758) 
 
Dotter  
Inga (f. 1765) 
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Tomt 24, Elver Anders tomt 
 
 
Borgaren  
Jonas Svensson (f. 1732) 
 

Hustru  
Maria Larsdotter (f. 1732) 
 
Dotter  
Anna (f. 1752) 
 
Son  
Sven (f. 1760) 
 
Svärmoder  
Anna Elversdotter (f. 1700) 

 

Tomt 25, Snickaretomten 

 

Inhyses  

Petter Gabrielsson (f ?) 

Hustru  

Annika Gustafsdotter (f. 1734) 

Son  

Gabriel (f. 1763) 

Son  

Gustaf (f. 1766) 

Son  

Hans (f. 1770) 

 

Hushåll 

 

Benet Brun (f. 1734) 

Hustru  

Lena Nilsdotter (f. 1724) 
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Dotter  

Maria (f. 1756) 

 

Hushåll 

 

Gamla soldaten  

Anders Svan (f. 1725) 

Hustru  

Maja Sundberg (f. 1720) 

Dotter  

Britta (f. 1761) 

Dotterdotter  

Stina Maria (f. 1766) 

 

Hushåll 

 

Sämskmakare  

Clas Knatting (f. 1728) 

Hustru  

Anna Maria Beckia (f. 1738) 

Dotter  

Sara Lisa (f. 1759) 

Dotter  

Brita Maria (f. 1760) 

Son  

Lars (f. 1765) 

Son  

Andras (f. 1768) 
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Hushåll 

 

Borgaränkan  

Maria Underberg (f. 1700) 

? 

Stina Underberg (f. 1753) 

 

Hushåll 

Inhyses änklingen  
Jon Månsson (f. 1708) 
 

Dotter  
Kjerstin (f. 1760) 
 

Tomt 26, Anders Hans tomt 

 

Skomakare  

Nils Kindbom (f. 1756) 

Hustru  

Catharina Jansdotter (f. 1724) 

Son  

Anders (f. 1760) 

Dotter  

Maja Catharina (f. 1761) 

Son  

Johannes (f. 1764) 

Son  

Benjamin (f. 1770) 

 

Drängen  
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Tomas Andersson (f. 1720) 

Pigan  

Magdalena Barthelsdotter (f. 1746) 

 

Hushåll 

 

Sämskmakare  

Anders Söderberg (f. 1737) 

Hustru  

Cajsa Ericsdotter (f. 1747) 

Dotter  

Maria Christina (f. 1770) 

Son  

Eric (f. 1772) 
 

Hushåll 

Dräng  
Gustaf Andersson (f. 1754) 
 

Elisabeth Söderqvist, (f. 1700) 
 

Tomt 27, Anders Jons tomt (Backen) 

 

Rådman  

Johan Bratt (f. 1720) 

Hustru  

Anna Stina Fagrell (f. 1730) 

Dotter  

Anna Stina (f. 1760) 

Son  
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Christian (f. 1762) 

Dotter  

Britta Maria (f. 1765) 

Son  

Svante (f. 1767) 
 

Inneboende? 

Gossen Anders Svensson (f ?) 

 

Hushåll 

 
Stadsfiskal  

Jacob Axelsson (f. 1719) 

Hustru  

Lisa Cajsa Lenk (f. 1727) 

Son  

Carl Petter (f ?) 

Son  

Axel (f. 1756) 

Dotter  

Maria Britta (f. 1757) 

Dotter  

Lena Catharina (f. 1759) 

Dotter  

Märta Nora (f. 1763) 

 

Tomt nr 28, Lars Petters tomt 

 
 
Inpector 
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Magnus Glimming (f. 1704) 

Son           

Barthold (f. 1758) 

Son 

            Nils (f. 17??) 

Piga         

Maria Ericsdotter (f. 1738) 

 

Tomt nr 29, Bengt Töres tomt 

 

Målaren  

Johan Risberg (f. 1713) 

Hustru          

Catharina Holmen (f. 1718) 

Dotter  

Johanna (f. 1752) 

Son 

Benjamin (f. 1759) 

Hushåll 

Piga        

Stina Mossberg (f. 1753) 

Jungfru  

Greta Segerberg (f. 1714) 

Dräng         

Peter Swensson (?) 

Piga        

Ädla Larsdotter (?) 

Piga        

Ester (?) 
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Tomt nr 30, Jon Måns tomt eller Per Erikstomten 

 

Skräddaren  

Petter Sjöberg (f. 1722) 

Hustru        

Greta Palm (f. 1737) 

Dotter      

Elsa Lisa (f. 1759) 

Son        

Sven (f. 1762) 

Dotter     

Anna Greta (f. 1767) 

 

Tomt nr 50, Kjellbergs tomt 

 

Murmästare   

Olof Fridström (f. 1732) 

Hustru  

Annicka Berg f. (1736) 

Son  

Johannes (f. 1762) 

Son  

Andreas (f. 1763) 

Son  

Olof (f. 1765) 

Dotter  

Brita Stina (f. 1767) 
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Inhyses  

Änkan  

Magdalena Sundberg (f. 1714) 

Pigan  

Magdalena Berggren (f. 1756) 

 

Inhyses  

Sven Landgren (f. 1731) 

Hustru  

Kerstin Larsdotter (f. 1735) 

Son  

Jonas (f. 1764) 

Son  

Magnus (f. 1766) 

Dotter  

Maria (f. 1714) 

Swärmoder  

Ingrid Månsdotter (f. 1696) 

 

Tomt nr 51, Anders Ravels tomt 

 

Tullskrivareänkan  

Lena Sjöberg (f. 1730)     

Dotter  

Anna Catharina Sjöberg (f. 1758)      

Son  

Anders (f. 1760) 

Son  

Julius (f. 1763)      
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Dotter  

Cristiana (f. 1764) 

Dotter  

Lovisa (f. 1766) 

 

Hushåll 

 

Borgare  

Röding (?) 

Syster  

Lisa (?) 

 

Hushåll 

 

Stadsfiskal  

Lidbom (?) 

Hustru 

Catharina (?) 

 

Hushåll 

 

Borgare  

Wetterberg (?) 

Hustru 

Sibylla Hok (?) 

Dräng  

Gustaf  (?) 

 

Tillsammans med tomt 51 skrives Glasmästartomten 
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Skomakare  

Ambjörn Diursberg (f. 1734) 

Hustru  

Anna Svensdotter (f. 1709) 

Gesäll  

Jonas Jansson Billqvist (f. 1748) 

 

Tomt nr 52,  Garp Ols tomt 

 

Kopparslagaren   

Hans Bergstedt (f. 1731) 

Hustru         

Stina Westling (f. 1744) 

Lärogosse  

Jan Nyrop (f. 1757) 

Pigan  

Lisa Nilsdotter (f. 1745) 

Pigan  

Kjerstin Larsdotter (f. 1735) 
  

Tomt 53, Johan och Olof Skräddares tomt 

 

Handelsmannen  

Sven Sundman (f. 1728) 

Hustru  

Agneta Westling (f. 1736) 

Pigan  

Lena Persdotter  
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Pigan  

Greta Jonsdotter (f. 1754) 

Pigan  

Chatrina Persdotter 
 

Hushåll 

 

Capellansänkan  

Lisa Cajsa Bergman (f. 1726) 

Dotter  

Johanna Maria (f. 1751) 

 

Tomt 56, Svalegården  

 

Rådman  

Jöns Holmén (f. 1715) 

Hustru  

Johanna Landtgraf (f. 1727) 

Dotter  

Catharina (f. 1747) 

Son  

Benjamin (f. 1754) 

Dotter  

Lisa (f. 1757) 

Son  

Christopher (f. 1759) 

Son  

Magnus (f. 1763) 
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Hushåll 

 

Skräddaren  

Christoffer Sjöberg (f. 1715) 

Hustru  

Beata Landbeck (f. 1750) 

Dotter  

Eva Maria (f. 1750) 

Son  

Andreas (f. 1756) 

Dotter  

Sara (f. 1758) 
 

Tomt 57, Gudmund Skomakares tomt 

 

Borgaränkan  

Maria Friberg (f. 1728) 

Son  

Eric Dahlgren (f. 1759) 

Dotter  

Sara Friberg (f. 1749) 

Dotter  

Brita Stina Dahlgren (f. 1763) 

Moder  

Sara Friberg (f. 1695) 

 

Tomt 58, Nils Bryngels tomt 

 

Olof Tidblom (f. 1738) - (halshuggen vid Hova 1783 för mord på en gosse). 
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Hustru  

Lisa Baeck (f. 1747) 

Son  

Andreas (f. 1768) 

Son  

Nicolaus (f. 1770) 

Svärmoder  

enkan Kjerstin Baeck (f. 1702) 

 

Inhyses  

 

Änkan  

Ingrid Månsdotter (f. 1700) 
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Appendix B  -  Ljudtryck 
 

Ljudtryck 

Järnsmide: 1 meters avstånd 

1 kg hammare  

Upphettat järn på städ - 81-84 dB – Genomsnittlig medelfrekvens 2000 hz 

Stelnande järn på städ – 90-93 dB – Genomsnittlig medelfrekvens 4000 – 8000 hz 

10 kg hammare  

Upphettat järn på städ - 93-94 dB – Genomsnittlig medelfrekvens 400 hz 

Stelnande järn på städ– 96-97 dB - Genomsnittlig medelfrekvens 1000 hz 

Kopparsmide: 1 meters avstånd 

0,5 kg hammare  

En bit koppar på städ - 72 – 74 dB – Genomsnittlig medelfrekvens 4000 hz 

Häst: 1 meters avstånd 

Skodd Nordsvensk travare 

Medelhårt underlag 50 – 60 dB - Genomsnittlig medelfrekvens 1250 hz 

Får: 1 meters avstånd 

Bräkande Gutefår 71 – 79 dB - Genomsnittlig medelfrekvens 800 – 2000 hz 

Höns: 1 meters avstånd 

Kluckande höns 40 – 45 dB Genomsnittlig medelfrekvens 1000 hz 

Skrikande höna 78 – 81 dB - Genomsnittlig medelfrekvens 1650 hz 

Enaxlad tippvagn: 1 meters avstånd 

Mjukt underlag 60- 63 dB Genomsnittlig medelfrekvens 160 hz 

Medelhårt underlag 66- 69 dB Genomsnittlig medelfrekvens 200 hz 

Tvåaxlad hästvagn: 1 meters avstånd 

Mjukunderlag 58 – 63 dB Genomsnittlig medelfrekvens 630 hz 

Medelhårt underlag 64 - 68 dB Genomsnittlig medelfrekvens 1000 hz 

Skottkärra i trä: 1 meters avstånd 
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Medelhårt underlag 62- 67 dB Genomsnittlig medelfrekvens 250 hz 

Spika mot timmer i tall: 1 meter avstånd 

15 cm handsmidd spik 69 – 70 dB Genomsnittlig medelfrekvens 2500 hz 

Timmeryxa mot timmer i tall: 1 meters avstånd 

66- 71 dB Genomsnittlig medelfrekvens 1000 hz 

Tvåmanna timmersåg: 1 meters avstånd 

67 – 69 dB Genomsnittlig medelfrekvens 8000 hz 

Timmerkedja: 1 meters avstånd 

58 – 61 dB Genomsnittlig medelfrekvens 8000 hz (Varierade beroende på rörelse från 2000 – 12000 
hz) 

Röster: 1 meters avstånd 

Man 50 – 52 dB Genomsnittlig medelfrekvens 300 hz 

Kvinna 51 – 53 dB Genomsnittlig medelfrekvens 400 hz 
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Appendix C  -  Intervjufrågor 
 

Fast intervjufrågor som ställdes till samtliga informanter 

Öppna frågor: 

Hur upplevde du ljudvandringen? 

Hur skulle du beskriva ljudlandskapet? 

Vilka ljud minns du från ljudvandringen? 

Fanns det ljud i ljudvandringen som var svåra att identifiera? 

Slutna frågor: 

Kände du dig uppsluppen i ljudvandringen? 

Upplevde du ljudvandringen som realistisk eller fanns det moment eller teknisk medvetenhet som 
försvagade upplevelsen? 

Anser du att ljudvandringen berikat dig med information om Skövde stads vardag? 

Upplevde du ljudvandringen som ett bra tillvägagångssätt för att berätta om Skövde stads vardag? 

Upplevde du att ljuden gav information om objekt och aktiviteter i staden? 

Vad upplevde du som bra, respektive dåligt med ljudvandringen? 


