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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar en prototypframställning av ett rekreativt ljudrum och en undersökning 

baserad på denna prototyp. Detta rekreativa ljudrum har utvecklats i samband med 

utställningsprojektet "Det ligger i tiden" där Anna Hadders från Regionmuseet i Kristianstad är 

projektledare. Undersökningen fokuserar på personers upplevelse av denna ljudinstallation utifrån 

ljudperceptuella modeller och undersöker även hur rekreationskonceptet The Restorative Experience 

inom miljöpsykologi kan användas i skapandet och analysen av installationen. Undersökningen 

baseras på teorier och modeller inom ekologisk perception, ljudlandskapsforskning och 

miljöpsykologi. Undersökningen bygger på 8 testpersoner. Dessa testpersoner fick lyssna på 

ljudmiljön i fem minuter och fick sedan svara på frågor i ett formulär och sedan genomfördes en kort 

intervju. Medan de lyssnade kunde de även interagera med ljudmiljön via en iPad-app som skapade 

vågliknande ljud i realtid. Resultatet av formulärundersökningen visade att respondenterna beskrev 

de naturliga ljuden främst som behagliga och stilla men det visade sig också att de 

mänskliga/teknologiska ljuden fick en hög spridning av olika värderingar från respondenterna. 

Respondenterna tyckte också att installationen bidrog till en avkopplande stämning och många 

menade också att de även skulle vilja styra ljudmiljön på ett mer komplext sätt. Framtida arbete är 

att skapa mer valmöjligheter för besökarna att skräddarsy sin ljudmiljö själva genom att ange 

specifika ljudkällor som ska finnas i ljudmiljön. 

 

Nyckelord: Rekreation, ljudlandskap, installationskonst, interaktiv konst, perception.  
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1 Introduktion 

Denna rapport redovisar arbetet med att ta fram en prototyp av ett rekreativt ljudrum som har 

skapats för utställningsprojektet ”Det ligger i tiden” där Anna Hadders från Regionmuseet i 

Kristianstad är projektledare. Syftet med det rekreativa ljudrummet är att utställningsbesökarna ska 

kunna gå in detta rum och uppleva en audiovisuellt behaglig och avslappande miljö. Arbetet har skett 

i samband med magisterprogrammet "Medier, estetik och berättande" där jag även har samarbetat 

med Viktor Ehnmark som har gått samma program. Vår uppgift i detta projekt har varit att komma 

fram med en ljudteknisk lösning för detta ljudrum med tanke på akustik och högtalarsystem. Vår 

uppgift var också att designa ljudslingan som spelas upp i rummet. I detta arbete så var samarbetet 

med skolungdomar i Kristianstad en viktig del för att ta reda på deras syn på rekreation med hänsyn 

tagen till ljud men också som inspirationskälla i samband med ljudrummets visuella design. 

Metoden för att skapa och respektive metoden för att analysera detta rekreativa ljudrum har gjorts 

utifrån teorier inom områdena perception, ljudlandskap och Kaplans (1995) koncept The Restorative 

Experience inom miljöpsykologin som behandlar rekreation i relation till exkursioner i naturmiljöer. 

På så sätt önskar rapporten skapa en grundläggande förståelse kring vår upplevelse av ljud där 

begreppen som redogörs för i rapporten används både i kreativa och analytiska syften. 

Undersökningen sökte att besvara två frågeställningar där den första frågeställningen fokuserade på 

personers upplevelse av installationen utifrån ljudperceptuella modeller. Denna frågeställning var i 

sin tur uppdelad i två delfrågor där den första delfrågan handlade om hur personer värderade de 

enskilda ljudkällorna i ljudmiljön och den andra delfrågan handlade om personernas estetiska 

helhetsupplevelse av installationen. Den andra frågeställningen handlade om hur konceptet The 

Restorative Experience inom miljöpsykologin kan användas kreativt och analytiskt i denna typ av 

arbete. Undersökningsmetoden består både av en kvantitativ formulärundersökning kring 

uppfattningen av de enskilda ljudkällorna och en mer kvalitativ djupgående intervju som undersöker 

personernas estetiska helhetsupplevelse av installationen. 

För att skapa rummets visuella design så användes Gibsons (1979) affordanceteori inom den 

ekologiska visuella perceptionen som inspirationskälla tillsammans med ungdomarnas utsagor om 

vad som är viktigt för rekreation. Rekreation som begrepp tolkas utifrån konceptet The Restorative 

Experience där exkursioner i naturmiljöer används för ökad återhämtning efter stressrelaterade 

problem. I detta arbete tillämpades konceptet ur ett ljudmässigt sammanhang där ljudtyper som 

frambringar såkallade "mjuk fascination" är dominanta i ljudmiljön. I prototypen fanns även 

möjlighet till interaktion i ljudmiljön med hjälp av en iPad. Med iPaden kunde testpersonerna tillföra 

vågliknande ljud i ljudmiljön och på så sätt bli en del av kompositionen. Detta inför också ett taktilt 

ljudskapande där vågljudets karaktär förändras i och med personernas rörelser på iPaden. Viktor 

Ehnmarks rapport fokuserar just på interaktionen med iPaden och hur personers uppfattning av 

ljudmiljön skiljer sig åt med eller utan interaktionsmöjligheten. 

Resultatet av undersökningen visade att naturliga ljud som vattenplask och vindsus placerades av 

respondenterna främst inom den behagliga dimensionen vilket tyder på att respondenterna 

idealiserar naturljuden i samband med behaglighetskänslan. De mänskliga/teknologiska ljuden som 

bilar, båtar och snickrande aktiviteter uppvisade stor spridning i respondenternas värderingar vilket 

visar på en skillnad mellan attityder hos respondenterna i samband med dessa ljudelement. 

Majoriteten av informanterna tyckte att installationen bidrog till en avslappnad situation men de 

flesta ville också ha mer valmöjligheter eller kunna påverka ljudmiljön på ett mer komplext sätt. 
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2 Bakgrund 

I detta bakgrundskapitel redogörs för de viktigaste teorierna för detta arbete. Bakgrundskapitlet 

består först av en genomgång av James J. Gibsons (1979) ekologiska perspektiv på visuell perception 

där affordanceteorin och gestaltprincipen om figur och bakgrund redovisas kort. Huvudfokus läggs 

sedan på ljudperception med en koppling till Gibsons ekologiska perspektiv men som sedan fördjupas 

med Pierre Schaeffers fyra lyssnarsätt.  

Dessa begrepp återkommer i kapitel 2.3 "Ljudlandskap" där fokus ligger på franska Cressons instituts 

strukturella metoder. Slutligen så redogörs för Kaplans (1995) koncept The Restorative Experience 

inom miljöpsykologin som fokuserar på rekreationsmöjligheter i naturmiljöer. Dessa teorier och 

begrepp används tillsammans i denna rapport som ett ramverk för kreation och analys av det 

rekreativa ljudrummet. 

2.1 Visuell perception enligt James J. Gibson ekologiska perspektiv 

James J. Gibson var en amerikansk psykolog som forskade om människans och andra djurs visuella 

perception kopplat till vår omgivning. Gibson var en stark förespråkare av direkt perception dvs. att vi 

upplever omvärlden utifrån våra sinnen där ytor och objekt i naturen ger ifrån sig information som vi 

sedan reagerar och agerar gentemot. I "The Ecological Approach to Visual Perception"(1979) 

beskriver Gibson bl.a. hur djurlivet och den naturliga miljön samspelar i en enhetlig ekologisk cirkel. 

 

The fact is worth remembering because it’s often neglected that the words animals and 

environment make an inseparable pair. Each term implies the other. No animal could 

exist without an environment surrounding it. Equally, although not so obvious, an 

environment implies an animal (or at least an organism) to surround (Gibson, 1979, s. 8). 

 

Det sker alltså en form av kommunikation mellan miljö och djur där djuren anpassar sitt beteende 

och agerar på och utifrån miljöns utformning. På så sätt iakttar och reagerar djuren på olika sätt 

beroende på miljöns fysiska layout. Enligt Gibson (1979) så består alla miljöer av en blandning av 

olika medium, substanser och ytor. 

Medium på vår jord är luft och vatten eftersom det tillåter djurs rörelseförmågor och förmedling av 

olika sinnesintryck som exempelvis synen och hörseln. Det är enligt Gibson (1979) främst synen som 

styr djurens beteenden och rörelsemönster. Medium karaktäriseras också för att det tillåter rörelser 

eftersom de har låg motståndsresistans. Vattenlevande djur som fiskar har skapat sig en ekologisk 

nisch i vattnet vilket har gjort att de har utvecklat en strömlinjeformad kropp för att lättare kunna 

röra sig i vattnet. Detta menar Gibson (1979) visar på att djur och miljö alltid är samspelta och 

anpassar sig efter varandra. 

Substanser är till skillnad från medium mer eller mindre solida och permanenta i sin form och ”vår 

jord består av en heterogen blandning av substanser som ex: sten, jord, sand, olja, trä m.m. [min 

översättning]” (Gibson, 1979, s. 19). Det är genom att känna igen olika substanser som djur kan 

överleva i naturen. Exempelvis måste djur kunna skilja på olika ätbara och oätbara växter. 

”Ytor är substanser med en yttre layout som är bestående, substansernas beståendeform är dock 

olika beroende på substansens förändringsresistans [min översättning]” (Gibson, 1979, s. 22). Det är 

ytorna som vi uppfattar först och det som vi reagerar direkt på med våra sinnen. Enligt Gibson (1979) 

så bemästrade människan konsten att manipulera olika ytors former för specifika ändamål vilket gav 
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henne ett stort övertag över andra djur. Dessa tre beståndsdelar är centrala för hur djur beter sig i 

miljön för att överleva. Hur djur reagerar och agerar till dessa beståndsdelar kommer att beskrivas i 

nästa rubrik som handlar om Gibsons affordanceteori. 

2.1.1 Affordanceteorin 

Begreppet ”affordance” myntades av Gibson (1979) som menar att ytors komposition och layout ger 

ifrån sig information till djur som uppmanar till agerande på olika sätt. Gibson (1979) menar att 

principen bakom affordance stärker idén om att den externa miljön upplevs genom våra sinnen 

eftersom mening och värde skapas av direkta uppfattningar av den externa världen. Genom att 

beskriva termen affordance vill också Gibson återigen peka på att djur och miljö är sammankopplade 

i en helhet: 

 

The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or 

furnishes, either for good or ill. (…) I mean by it something that refers to both the 

environment and animal in a way that no other existing term does. It implies the 

complementarity of the animal and the environment (Gibson, 1979, s. 127). 

 

En specifik affordance behöver däremot inte vara densamma för alla sorters djur, det är relativt 

enligt djurens specifika behov, fysiska attribut m.m. Exempelvis har en stol en affordance för 

människan som är ”att sitta på” eller ”att stå på” medan en stol för en katt kan ha en affordance som 

är ”att sova på” eller ”att klättra på”. Ett objekt kan alltså ha flera meningar, de meningar som skapas 

beror helt på vad den som betraktar objektet har för intentioner eller behov. Det finns också både 

negativa och positiva affordances. Exempelvis är vattnet vi dricker livsviktigt för att överleva men det 

kan också vara livsfarligt eftersom vi även kan drunkna i det. Människan har historiskt sett hittat sätt 

att förändra miljöns form och yta för att passa hennes behov. Enligt Gibson (1979) så är det 

affordance som vi uppfattar först i ett objekt och inte kvalitén, vi ser alltså ett objekt utifrån vad 

denna kan ha för nytta för oss. Det är också detta man bl.a. studerar inom ergonomisk design. 

Formgivningen på möbler ska exempelvis ge intrycket hos människor att ”den här möbeln är bekväm 

att sitta på”. Platser har också affordance där exempelvis vissa halvinstängda platser skapar en 

tillflykt för djur och människor. ”Vi kan genom dessa platser gömma oss från observanter men också 

observera omvärlden från en säker plats [min översättning]” (Gibson, 1979, s. 136). Det är denna 

känsla av trygghet och privatliv som vi upplever i våra hem, en plats som formas utifrån våra 

personliga behov. 

Det rekreativa ljudrummet har tagit inspiration ifrån affordanceteorin för att skapa förutsättningar 

för avkoppling. Detta åstadkommas dels genom rummets visuella design som ger direkta intryck av 

en behaglig plats för avkoppling men där även ljuddesignen skapar en behaglig atmosfär som får 

besökarna att stanna kvar och lyssna en längre stund. 

2.1.2 Gestaltpsykologins princip om figur och bakgrund 

Gibson (1979) refererar också ofta till gestaltpsykologin som enligt NE förklaras som: ”riktning inom 

psykologin som utgår från tesen att upplevelser och handlingar har karaktär av organiserade 

helheter, gestalter, och därför inte kan förklaras som en summa av oberoende delar, element” 

(http://www.ne.se/lang/gestaltpsykologi). Sättet att se på omvärlden ur ett helhetsperspektiv delas 

alltså av Gibson och gestaltpsykologin. Inom visuell perception har getsaltpsykologin utarbetat en 

mängd lagar som visar på mönsters och ytors relation till varandra och hur vi tolkar dessa som en 
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helhet snarare än separata. En uppmärksammad lag är lagen om figur och bakgrund där vi utläser 

exempelvis ett bildmotiv utifrån vad vi väljer att fokusera på. Figuren är det som vi uppfattar som det 

huvudsakliga motivet, det som ofta beskrivs som förgrunden av en bild. Bakgrunden är den yta som 

omgiver en figur, enligt denna princip kan alltså en text på ett vitt papper ses som figuren medan det 

vita pappret ses som bakgrunden. Under visas ett typiskt bildexempel på ett bildförhållande där 

motivet av bilden blir annorlunda beroende på vad vi tolkar som figur och bakgrund. 

 

 
Figur 1: Bildens motiv är antingen en vas eller två ansikten i profil beroende på vilken yta som uppfattas som 

figur eller bakgrund. 

Detta är en ytterst kort redovisning av en av gestaltpsykologins lagar men det är viktigt att beskriva 

principen om figur och bakgrund eftersom det även finns en koppling till den inom ljudperceptionen. 

Nästa rubrik handlar just om ljudperceptionen där kopplingar både till det ekologiska perspektivet till 

perception och gestaltprincipen om figur och bakgrund görs. 

2.2 Ljudperception 

I detta kapitel redogörs för den litteratur och forskning som behandlar vårt lyssnande från ett mer 

kvalitativt perspektiv. Området ljudperception är väldigt stort och denna rapport kommer inte att 

belysa alla delar inom ämnet utan fokuserar bara på de väsentligaste delarna för detta arbete. Fokus 

för ljudperception i rapporten är vilka typer av ljud som vi uppmärksammar och hur vi gör det genom 

olika former av lyssnarsätt. Med ljudperception menas människors uppfattning av ljud. 

Ljudperception kan alltså handla om hur människor uppfattar ljud spatialt, semiotiskt, estetiskt, 

emotionellt, funktionellt etc. Det finns en tendens att personer som arbetar och forskar inom ljud 

uttrycker att ljudperceptionen hamnar i ett underläge i förhållandet till den visuella perceptionen. 

Ljudlandskapsforskaren Murray Schafer beskriver detta bl.a. i sin bok ”Soundscape”(1977) då han 

menar att forskning inom ljud länge har ignorerats, den forskning som görs har ofta koppling till 

kvantitativa strategier kring ljudlokalisering och behandling av oljud. Schafer (1977) beskriver även 

hur personer som arbetar med ljud alltmer förlitar sig på visuella hjälpmedel för att beskriva ljud: 

 

Today, many specialists engaged in sonic studies – acousticians, psychologists, 

audiologist, etc. – have no proficiency with sound in any dimension other than the 
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visual. They merely read sound from sight. From my acquaintance with such specialists I 

am inclined to say that the first rule for getting into the sonics [sic] business has been to 

learn how to exchange an ear for an eye (Schafer, 1977, s. 128). 

 

Detta visar på ett fortsatt problematiskt förhållande till ljud där fokus ofta hamnar på att mäta ljud i 

visuella kvantitativa enheter istället för att faktiskt undersöka vad ljudet i sig bär med sig för mening 

och betydelse för olika människor. 

2.2.1 Grundläggande distinktioner kring kognitiv uppfattning av ljud 

Enligt fysiken så uppfattar vi ljud genom förändringar i lufttryck som färdas genom ett medium eller 

en substans som exempelvis luft, vatten, metall m.m. Dessa förändringar uppfattas som vibrationer 

av våra öron som sedan omvandlar dessa vibrationer till neurologiska signaler som vi tolkar med vår 

hjärna. Detta är en högst förenklad beskrivning av hur vi hör ljud rent fysiskt. När det gäller den 

kognitiva uppfattningen av ljud så beskriver Blesser & Salter i sin bok ”Spaces speak, are you 

listening” (2009) ett funktionellt ramverk för vår uppfattning av ljud genom tre olika distinktioner. 

Dessa tre grundläggande distinktioner är: förnimmelsen av ljud, perceptionen av ljud och den 

emotionella påverkningen av ljud. 

Den mest extrema råa förnimmelsen av ljud uppfattas tydligast enligt Blesser & Salter (2009) när vi 

utsätts för rena ljudsignaler som exempelvis rena toner, kortvariga klickljud och brusljud. Kognitiv 

inblandning och minnesassociering är minimal i uppfattningen av dessa ljud enligt Blesser & Salter 

(2009). Detta gör också att uppfattningen av dessa ljud inte är beroende av tidigare erfarenheter 

eller kulturell bakgrund hos personer. På grund av detta så används oftast rena signaler i samband 

med laborativa psykoakustiska undersökningar på både människor och djur. 

Uppfattningen av ljudkällor och rumslig akustik är kopplat till perceptionen av ljud och bygger på 

tidigare erfarenheter av ljud och rum enligt Blesser & Salter (2009). Personers socio-kulturella 

bakgrund har alltså stor betydelse för hur personer reagerar i samband med ljud och rum. Gaver 

(1993) beskriver perceptionen av ljud utifrån tre ”riktmärken” som beskriver VAD vi hör i en given 

ljudmiljö: 

 

 Ljudhändelser: En ljudproducerande händelse eller källa. 

 Lokalisering/riktning: Ifrån vilken riktning ljudhändelsen kommer ifrån. 

 Miljö: I vilken miljö ljudhändelsen är belägen. 

Perceptionen av ljud är alltså ett komplext förhållande mellan olika ljudkällor och 

miljökonstruktioner. Dessa tre riktmärken är också det som Wishart (i Hellström 2003) kallar för ”The 

Sonic Landscape”, framförallt i koppling till elektroakustiska kompositioner, där ”Source”, ”Location” 

och ”Space” motsvarar de tre riktmärkena listade ovan. 

Slutligen handlar uppfattningen av ljud också om ett emotionellt förhållande till ljud. Vi kan påverkas 

starkt av ljud som vi minns eller uppskattar estetiskt och vi reagerar då känslomässigt på dessa ljud. 

Ett tydligt exempel är musiken som ofta påverkar eller rent av styr vårt emotionella tillstånd. Vi 

skapar ett visst förhållande till den musik som vi tycker om just för att den berör våra emotioner. 

Men detta är inte bara kopplat till musik utan kan också ha att göra med vissa ljud som vi minns eller 

associerar med en förfluten tid. I samband med denna emotionella uppfattning av ljud så talar även 

Blesser & Salter (2009) om olika grader av emotionell påverkan. Overt emotions är ljud som påverkar 

våra emotioner direkt och intensivt där emotioner som ilska, sorg eller glädje är exempel på sådana 
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emotionella reaktioner. Overt emotions är det som bl.a. filmkompositörer önskar att styra i scener 

som ska förmedla specifika emotioner. Subliminal moods är till skillnad från overt emotions 

subliminala stämningar som ljuden kan frambringa. Dessa stämningar uppfattas alltså mer eller 

mindre subtilt av lyssnarna. I detta arbete så var det subliminal moods som eftersöktes främst. 

Ljudrummets funktion var alltså att subliminalt skifta personernas upplevda stämning från en mer 

hektisk och kaotisk stämning till en mer stillsam och behaglig stämning. Men som Blesser & Salter 

(2009) också påpekar så har olika lyssnare olika förhållanden till ljud och reagerar då på olika sätt. 

Det var alltså svårt att veta i förväg hur personerna skulle reagera i samband med ljudmiljön. 

Dessa tre distinktioner kring ljuduppfattning är viktiga att uppmärksamma enligt Blesser & Salter 

(2009) eftersom dessa koncept ofta blandas ihop. Som forskare är det extra viktigt att förmedla vilka 

aspekter kring ljudperception som arbetet fokuserar på. I detta arbete var det personers perception 

av ljud och deras emotionella förhållande till ljudmiljön som var huvudfokus för undersökningen. 

Nästa rubrik kommer att gå vidare in på ett mer ekologisk perspektiv på ljudperception som 

behandlar ljud som informationsbärare vilket tar inspiration från Gibsons perspektiv på perception. 

2.2.2 Ljudperception utifrån ett ekologiskt perspektiv 

Det ekologiska perspektivet på perception är inte bara applicerbart på visuell perception utan även 

på ljudperception. William W. Gaver (1993) beskriver i sin artikel ”What in the World Do We Hear?” 

ett ramverk för perceptionen av ljud som händelser utifrån fysiska interaktioner mellan olika 

substansers och medier. På samma sätt som visuella objekt och ytor kan ge ifrån sig information 

utifrån dess yttre layout och struktur så kan alltså ljud också ge oss information angående exempelvis 

ett objekts material, storlek, densitet, form etc. Blesser & Salter (2009) beskriver också skillnaden 

mellan den information som den visuella perceptionen ger oss och vad ljudperceptionen i sin tur ger 

oss i form av ett ”ljudmässigt medvetande”. 

 

In contrast, vision only reveals the surface. Tapping on a closed box produces the sound 

of a hollow interior. By listening, the interior properties of the box “magically” appear 

inside the listener’s head, a phenomenon called aural consciousness. Sound acquires its 

power by the lack of experiential separateness between source and listener (Blesser & 

Salter, 2009, s. 2). 

 

Gaver (1993) identifierar själv tre olika kategorier av ljudproducerande händelser utifrån fysiska 

interaktioner: vibrerande solida objekt, aerodynamiska händelser och flytande ljud. Nedan visas en 

lista över vad för sorts information som varje kategori kan förmedla: 

1. Vibrerande solida objekt 

• Kollision 

• Material 

• Storlek 

• Form 

• Stöd 

• Resonerande håligheter 

  

2. Aerodynamiska händelser 

• Explosioner eller flöde av luft  
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• Resonanser 

• Turbulens 

  

3. Flytande ljud 

• Droppande, plaskande eller flöde 

• Storlek på resonerande håligheter 

• Klibbigheten av vätskan 

Komplexa ljudhändelser som vi hör är således kombinationer av dessa grundläggande ljudhändelser. 

Ljudet av en bilmotor består exempelvis av flera interaktioner mellan olika delar av bilen som ger 

ifrån sig ljud. Dessa komplexa interaktioner bidrar också till vilken information som ljudet bär med 

sig. Gaver (1993) exemplifierar detta med att vi kan identifiera ljudet av en trasig cylinder på en bil 

eftersom ljudet ger av sig en annorlunda ljuduttryck. En förståelse kring ljudets grundläggande fysik 

medför också en hel del kreativa fördelar till en ljuddesigner, det möjliggör bl.a. för digital 

ljudsyntetisering och foley (tramp på svenska) där man behandlar digitala ljudsignaler eller spelar in 

alternativa ljudkällor som efterliknar specifika ljudhändelser. Den upplevda realismen i foleykonst är 

enligt Inger Ekman (2008) kopplat till ”prototypteorin” inom kognitionsvetenskapen: 

A possible explanation underlying the perceived realism of some Foley sounds is the 

notion of prototypicality [sic]. A prototype is an object that inhabits central perceptual 

characteristics of a given category. Prototypes do not necessarily exist in reality; they are 

mental constructions of our perceptual system. The prototypical chair is the average of 

all chair perceptions of your brain, and by definition, it will be the 'chairest' chair of 

them all. Experimental psychology has established that people perceive prototypes as 

more easily recognized [27], also more beautiful, and trustworthy [23] than any other 

category members (Ekman, 2008, s. 25). 

Däremot måste det nämnas att prototypteorin skiljer sig ifrån det ekologiska perspektivet eftersom 

den fokuserar på mentala konstruktioner snarare än direkt perception. Synen på omvärlden som en 

mental konstruktion är synsättet inom den indirekta perceptionen eller den indirekta realismen där 

erfarenheter och minnen utgör en stor del av hur vi upplever vår omvärld. I detta arbete så används 

iPad synthen TC-11 för att generera vågliknande ljud. För att skapa en digitalt syntetiserad 

representation av vågljud så behövdes alltså en förståelse kring hur komplexa vattenljud låter. Mer 

om hur detta vågljud har skapats kommer att redovisas senare i genomförandet av ljudmiljön under 

rubriken 5.3 "Ljudkällor, spatialitet och dynamik i ljudmiljön". 

Gaver (1993) beskriver utöver ljudens fysiska interaktioner två former av lyssnande: ett vardagligt 

lyssnande där personer uppfattar ljuden som händelser i miljön och kopplat till en specifik källa och 

ett musikaliskt lyssnande där personer lyssnar på ljudets inre kvalitéer såsom frekvens, intensitet, 

temporal struktur etc. Senare i denna rapport kommer en mer utförligare modell av lyssnarsätt att 

presenteras men dessa två kan ses som elementära sätt att lyssna på ljud. Här ställer sig Gaver (1993) 

också kritisk till psykoakustiska undersökningar som värderar det musikaliska lyssnandet eftersom 

det är baserat på traditionella musikaliska ljud vilket sällan förekommer i naturliga ljudmiljöer. 

Speciellt i stora stadsmiljöer så består ljudmiljön av komplexa förhållanden mellan olika ljudkällor och 

miljökonstruktioner där uppfattning av ljudens interna delar kan vara svåra att uppfatta. Istället 
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fokuserar Gaver på det vardagliga lyssnandet där två viktiga frågor att ställa sig kring människors 

lyssnande är: 

1. VAD hör vi? 

2. HUR hör vi det? 

En metod för att undersöka dessa frågor är helt enkelt att be människor att beskriva vad de hör i en 

given miljö och sedan tolka svaren genom hermeneutiska metoder. Detta har Dubois et. al. (2006) 

gjort genom utarbetade metoder kring personers vardagliga lyssnande med fokus på semantiken. 

Deras lyssningsundersökningar med hjälp av inspelade ljud visade på två huvudsakliga kognitiva 

kategorier som personer uppfattade: 

 

1. Händelsesekvenser: specifika händelsesekvenser som exempelvis ”bilen bromsar sakta in”. 

2. Amorfiska(formlösa) sekvenser: bakgrundsljud där inga specifika händelser kunde 

identifieras. 

Dubois et. al. (2006) redovisar även att händelsesekvenserna i sin tur beskrevs genom två 

subkategorier där den första subkategorin beskrev typ av upplevd ljudkälla och den andra 

subkategorin var en kvalitativ beskrivning av ljudet som exempelvis obehaglig, behaglig, tråkig, 

aggressiv etc. Amorfiska sekvenser beskrevs också utifrån två subkategorier där den första 

subkategorin beskrev ljudets behaglighet och den andra subkategorin beskrev musikaliska och 

akustiska kvalitéer såsom intensitet, frekvens, temporal struktur etc. 

Detta kapitel har beskrivit ett ekologiskt perspektiv på ljud som informationsbärare på olika sätt. 

Nästa rubrik utvecklar detta synsätt på ett mer djupgående plan genom Pierre Schaeffers fyra 

lyssnarsätt. 

2.2.3 Pierre Schaeffers fyra lyssnarsätt 

Den franske kompositören och ljudforskaren Pierre Schaeffer grundade genom experiment med 

inspelat ljud musikformen Musique concrète (Konkret musik) under 50-talet. Konkret musik är en 

form av musikkomposition där inspelade ljudkällor används som kompositionsmaterial. Ett viktigt 

begrepp inom den konkreta musiken är akusmatiska ljud. Akusmatiska ljud är ljudkällor som inte har 

en visuell kontext att koppla ljudet till. Hellström (2003) beskriver att ”begreppet har sitt ursprung i 

Antikens Grekland där akusmatik användes då en lärare gömde sig bakom ett skynke för att 

studenterna skulle fokusera på det som sades” (Hellström, 2003, s. 44). Inom konkret musik så 

används akusmatiska ljud som sedan behandlas och mixas ihop för att skapa unika 

ljudkompositioner. Enligt LaBelle (2006) så var Schaeffer intresserad av idén om akusmatiska ljud då 

han ansåg att detta skapade ett nytt förhållande till vårt lyssnande där fokus hamnade på ljudens inre 

kvalitéer snarare än ljudens kontext. I samband med sina experiment inom konkret musik så forskade 

även Schaeffer kring ljudperception. I sin bok Traité des Objets Musicaux (1966 i Hellström, 2011) 

beskriver Schaeffer en grundläggande modell av ljudperception utifrån fyra olika lyssnarsätt: lyssna, 

höra, uppfatta och förstå. Nedan är en kort förklaring av de olika lyssnarsätten. 

 

 Lyssna: uppfattningen av ljudhändelser och källorna till ljuden. Att lyssna innebär att vi 

uppmärksammar någonting i vår omgivning och relaterar ljudet till en orsak. Hellström 

(2011) beskriver att ljudet behandlas som ett indicium (bevis) på källan. Detta lyssnarsätt kan 

kopplas till Gavers (1993) vardagliga lyssnande. 
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 Höra: ett grundläggande perceptuellt förhållande till ljud. Ett slags passivt lyssnande där vi 

inte söker efter något specifikt ljud eller försöker tolka någon mening med ljudet. 

 Uppfatta: till skillnad från lyssna så fokuserar man i detta lyssnarsätt inte efter källan av 

ljudet utan man söker vissa inre kvaliteter som ljudet bär med sig. Detta lyssnarsätt kan 

kopplas till Gavers (1993) musikaliska lyssnande. 

 Förstå: ett lyssnarsätt där semantiska tolkningar är i fokus, vi försöker alltså tolka olika 

meningar och koder som ljudet bär med sig. Ett tydligt exempel på detta är verbala språk. 

Dessa fyra lyssnarsätt presenteras nedan i en tabell som visar på relationen mellan varje lyssnarsätt. I 

tabellen så delas också lyssnarsätten in i de två dualistiska ordningarna abstrakt/konkret och 

objektiv/subjektiv. Hellström (2011) förklarar de dualistiska relationerna: 

 

”Abstrakt handlar om ljudets kvaliteter, kopplade till en perceptiv och semantisk nivå 

(intentionen att förstå ett meddelande). Konkret hänvisar till ljudets kausala referenser 

(intentionen att uppfatta orsakssammanhang och avsändare). Objektiv avser det 

tillstånd då man konfronterar själva ljudet, och subjektiv avser en situation när man 

konfronterar verksamheten – aktiviteten i förhållande till det upplevda ljudet (Hellström, 

2011, s. 5).” 

 

Tabell 1: Lyssnarsätt enligt Pierre Schaeffer, översättning av Björn Hellström (2011) 

 

4 FÖRSTÅ 

- Inre nivå: tecken 

- Yttre nivå: innebörd 

 

 

Uppkomst av ljudens innebörd, 

och föreställningen av ljudens 

referenser. 

 

 

1 LYSSNA 

- Inre nivå: indicium 

- Yttre nivå: händelse 

 

 

Ljudemission 

 

1 & 4: 

objektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 & 3: 

subjektiv 

 

3 UPPFATTA 

- Inre nivå: perceptuella 

kännetecken och 

egenskaper 

- Yttre nivå: ljudkvalitet 

 

 

Val av vissa aspekter om ljud 

 

 

2 HÖRA 

- Inre nivå: oartikulerat 

om ljudens grunddrag 

och sammanhang 

- Yttre nivå: oartikulerat 

om ljudets information 

 

Ljudreception 

3 & 4: abstrakt 1 & 2: konkret 

 

Utöver Gavers (1993) vardagliga och musikaliska lyssnande så beskriver Schaeffer alltså ett 

semantiskt och ett passivt sätt att lyssna. Det är denna modell som användes främst i identifieringen 
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av personers lyssnande i undersökningen. I nästa kapitel kommer ljudperceptionen att kopplas till 

forskning om ljudlandskap för att redogöra för vad vi hör i en given miljö och hur vi gör det med de 

lyssnarsätt som har redovisats ovan. 

2.3 Ljudlandskap 

Begreppet ljudlandskap innebär en ljudmässig motsvarighet till ett visuellt landskap där 

ljudlandskapet består av en mängd olika ljudkällor eller ljudhändelser i en specifik miljö. 

Ljudlandskapsforskning görs främst inom två olika institutioner: World Forum for Acoustic Ecology 

(WFAE) som arbetar utifrån Schafers (1977) Soundscapemetoder och Cressons institut i Frankrike där 

fokus ligger på mer strukturella metoder och modeller. Många delar inom WFAE och Cresson liknar 

varandra men en kort redovisning av hur man behandlar ljudlandskap inom respektive institution 

redovisas härnäst. I detta arbete används begrepp från både Cresson och WFAE men det är 

huvudsakligen Cressons teorier som är i fokus för undersökningen. 

2.3.1 Ljudlanskapsforskning inom WFAE 

Schafer är en av grundarna av forskningsområdet akustisk ekologi där huvudfokus för studierna är att 

undersöka hur levande organismer förhåller sig till ljud i vår miljö både när det gäller naturligt och 

mänskligt skapade ljud. Schafers forskningsprojekt ”The World Soundscape Project” som han 

arbetade med under 60-talet fokuserade på att undersöka hur vår ljudmiljö har förändrats under 

historien och vilka ljudmässiga konsekvenser som industri och teknologi har haft för vår miljö. Linda 

O Keeffe (2009) beskriver bl.a. att ”den ljudmässiga sidoeffekten av industrisamhället dels beror på 

att människan har skapat maskiner och rum för att öka mängden ljud, eftersom detta representerar 

makt, men också att vi genom vår ignorans kring ljudförorening har tappat kontrollen över vår 

ljudmiljö [min översättning]” (O Keeffe, 2009, s. 58). Den ökade ljudföroreningen i städer har skapat 

en lo-fi miljö enligt Schafer (1977). Med lo-fi menar Schafer (1977) att det är svårt att uppfatta svaga 

och diskreta ljud i en miljö. I en lo-fi miljö hörs istället bara de starkaste ljuden som kan tränga 

igenom den komplexa ljudmassan. Motsatsen till lo-fi miljön är hi-fi miljön där även svaga ljud kan 

urskiljas eftersom ljudnivån är svagare och ljudkvantiteten är mindre. Uppfattningen av rumslighet 

och ljudplacering är också tydligare och mer uppfattbar i en hi-fi miljö. Naturmiljöer är exempel på hi-

fi miljöer men även dessa har blivit mer och mer sällsynta i stora delar av världen enligt Schafer 

(1977). Därför handlar mycket av den akustiska ekologin om att bevara det naturliga ljudlandskapet 

där det ”lantliga” ljudlandskapet ses som ett ideal för bra hi-fi ljudmiljöer. Inom soundscape 

forskning så har även olika ljudkällor delats in efter vilka element som producerar ljuden. Pijanowski 

m.fl. (2011) redovisar dessa ljudelement som: 

 

 Biofoniska ljud: ljud som skapas av levande organismer som inte är mänskliga dvs. resten av 

djurriket. 

 Geofoniska ljud: ljud som är icke-biologiska utan omgivande naturljud som vind, regn och 

åska. 

 Antropofoniska ljud: ljud som skapas av människan, inkluderar även teknologiska ljud. 

 

En av metoderna som används inom Soundscapeforskning är ”soundwalks” eller 

”lyssningsvandringar” på svenska. Hildegard Westerkamp (i Adams, 2009) beskriver 

lyssningsvandringar kortfattat som ”any exursion whose main purpose is listening to the 
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environment”. Schafer (1977) beskriver också att dessa lyssningsvandringar bidrar till en process som 

han kallar för ”ear cleaning” där lyssnandet lyfts fram som ett sätt att öka medvetenheten kring 

ljuden i omgivningen. Många av WFAE:s metoder utgår ifrån lyssnandet och ljudinspelningar av 

ljudlandskap används som ett sätt att dokumentera och identifiera förändringar i ljudlandskap. 

2.3.2 Ljudlandskapsforskning inom Cressons institut 

Cressons institut i Frankrike forskar om ljudlandskap utifrån mera strukturella metoder än WFAE. 

Inom Cressons institut så finns det enligt Hellström (2007) en riktad kritik mot soundscaperörelsen då 

de idealiserar ”livet på landet” och samtidigt kritiserar den urbana livsstilen. Något som LaBelle 

(2006) också kritiserar soundscapekonstnärer för är deras tendens att se på ljudinspelningar som 

realistiska dokumenteringar av platser. Labelle (2006) menar att ljudverken ofta genomsyras av 

konstnärernas egna ljudpreferenser och kan istället ses som "ljudmiljöer sett ur ett förstoringsglas". 

Problematik kan uppstå, som också Hellström (2007) kommenterar, när denna idealisering av ljud 

också färgas i forskning inom akustisk ekologi eftersom det då utgår ifrån specifika personers 

uppfattningar om vad ”bra ljudlandskap” är. 

Inom Cressons institut så fokuserar man mer på strukturella forskningsmetoder och strategier kring 

ljudlandskap på interdisciplinära nivåer. På detta vis appliceras lämpliga metoder utefter studiernas 

syfte och specifika forskningsområde. Genom omfattande ramverk med begreppspreciseringar söker 

man också att skapa en övergripande förståelse av olika effekter som ljudlandskapet bär med sig. 

Hellström (2007) beskriver hur man inom Cresson på så sätt ser på ljudlandskap som ett 

instrumentarium av dessa olika effekter. 

Amphoux Pascal (i Hellström 2003) som arbetar inom Cresson beskriver tre olika ljudtyper som 

förekommer i ljudlandskap: signalljud, bakgrundsljud, och ambiens (inom WFAE så talar man om 

liknande ljudtyper fast med benämningarna signal, soundmarks och key-note sounds). Dessa tre 

ljudtyper har även kopplingar till Schaeffers lyssnarsätt lyssna, höra och uppfatta. Följande kommer 

en kort beskrivning av varje ljudtyp: 

 

 Signalljud: är plötsliga ljud som fångar vår uppmärksamhet direkt, de är ofta diskontinuerliga 

i sin temporala struktur dvs. att de uppstår snabbt och dör ut snabbt. Signalljud kopplas 

därför till Schaeffers lyssnarsätt lyssna eftersom de automatiskt fångar vår uppmärksamhet. I 

förhållande till gestaltprincipen om figur och bakgrund så kan signalljud kopplas till figuren. 

 Bakgrundsljud: är ljud som oftast inte uppmärksammas direkt i en ljudmiljö utan uppfattas 

mer ”passivt” enligt Schaeffers lyssnarsätt höra. Bakgrundsljud är alltså mer kontinuerliga i 

sin temporala struktur och kan kopplas till bakgrunden i förhållande till gestaltprincipen om 

figur och bakgrund. 

 Ambiens: är helhetsupplevelse av ljudmiljön där en viss känsla eller stämning kan uppfattas 

genom temporala och dynamiska relationer mellan olika ljudkällor. Ambiens handlar alltså 

om uppfattningen av ljudmiljöns distinkta karaktär och kvalitéer, detta kan kopplas till 

Schaeffers lyssnarsätt uppfatta. 

En notis kring uppfattningen om figur och bakgrund så beror denna uppfattning till stor del på vad 

det är lyssnaren lägger sin uppmärksamhet på. Eftersom ljud är temporalt till sin natur så kan vår 

uppmärksamhet förflyttas från ett ljud till ett annat vilket gör figur/bakgrund relationen föränderlig 

utefter tid. Hellström (2003) menar också att de olika perceptuella lägena är en dynamisk akt från 
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lyssnarens perspektiv där vi går från ett lyssnarsätt till ett annat i en specifik ljudmiljö. Hellström 

(2003) sammanfattar relationen mellan ljudelement, temporalitet och ljudperception: 

 

”Sammanfattningsvis så kan dualismen mellan figur/bakgrund ersättas med trilogin 

signalljud/bakgrundsljud/ambiens vilket i sig uttrycker de tre temporala 

händelser/varaktighet/dynamik och de tre funktionella lyssnarsätten i form av att 

lyssna/höra/uppfatta” (Hellström, 2003, s. 156). 

 

Behandlingen och identifikationen av ett ljudlandskap sker utifrån en modell som heter ”EMP” inom 

Cresson. Denna modell delar in ljudlandskapet i ett ramverk där objektiva, subjektiva och 

intersubjektiva uppfattningar av ljudlandkapet identifieras och behandlas genom olika strategier. 

Förkortningen EMP står för Environment, Mileu och Landscape (paysagé på franska). 

 

 Environment [E]: är en objektiv och analytisk diskurs av ljudlandskapets innehåll och 

uppbyggnad med tanke på ljudkällor, uppmätt intensitet, frekvens, temporal struktur etc. 

Det handlar alltså om en form av ljudinventering på en specifik plats och på så sätt blandar 

man inte in egna tolkningar utan presenterar insamlad data så som den är. Strategier kring 

ljudlandskap och stadsplanering inom E-delen är oftast defensiva i den meningen att man 

använder ljudbarriärer och absorberande ytor för att minska bullernivån i städer. 

Strategierna är alltså framförallt inriktade mot ljudföroreningsproblem. 

 Mileu [M]: är en subjektiv upplevelse av ljudlandskapet i den meningen att vi relaterar till 

ljuden genom våra tidigare erfarenheter. På detta vis är M en analytisk diskurs kring 

ljudlandskapets upplevda form. Strategier kring ljudlandskap inom M är mer offensiva då 

man försöker hitta lösningar kring personers komfort i samband med ljudmiljön runt deras 

närhetsområde. Detta blir ofta problematiskt enligt Hellström (2003) då olika personer har 

olika förhållanden till ljud, vissa personer kan tycka att ett visst ljud är behagligt medan andra 

personer tycker tvärtom. Många frågor inom M behandlar också sociala interaktioner i 

ljudmiljön som exempelvis klagomål på högljudda grannar. Möjligheter att personerna själva 

ska kunna reglera sin ljudmiljö är alltså en av lösningsstrategierna inom M. 

 Landscape [P]: är en intersubjektiv upplevelse av ljudlandskapets estetiska kvalitéer där 

innehåll och form kombineras till en helhetsupplevelse. Upplevelsen är intersubjektiv i den 

meningen att flera personers subjektiva uppfattning av ljudlandskapet kan delas av flera 

personer. Strategier som appliceras i samband med P är kreativa då det handlar om att 

”komponera landskapet genom kreativ ljuddesign”(Hellström, 2003, s. 169). Amphoux (i 

Hellström, 2003) drar en liknelse kring hur ljusdesign har blivit mer och mer populärt i urban 

stadsplanering och menar att man kan använda ljud på samma sätt genom att applicera 

behaglig platsspecifik ljuddesign. 

 

Inom respektive del av modellen så finns det även typer av lyssnarkriterier som kan identifieras när 

man gör undersökningar med EMP modellen. I detta arbete används främst delarna M och P i 

undersökningen. Ett kriterium som fokuseras på inom M-delen är Criteria of Idealisation där olika 

idealiseringar av urbana ljud, naturliga ljud och privata sfärer identifieras hos lyssnaren. Effekten där 

personer idealiserar urbana ljud kallas för urbanization medan idealiseringar av naturliga ljud kallas 

för naturalization. 
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Inom P-delen så fokuserar undersökningen dels på Criteria of Representativness, där ljudmiljöns 

representation och lyssnarens igenkännlighet av denna miljö identifieras. Detta kriterium delas i sin 

tur in i tre effekter: typicity; där lyssnaren kan identifiera platsen och ljuden utefter tidigare 

erfarenheter, rarity; där lyssnaren uppfattar platsen som främmande eller ljuden som exotiska och 

authenticity en uppfattning av att den representerade miljön är "autentisk" eller upplevs som 

trovärdig. Det andra kriteriet inom P-delen som undersökningen fokuserar på är Criteria of 

Expressiveness. Detta kriterium har en effekt som kallas för immersion dvs. en form av inlevelse i 

ljudmiljön där lyssnaren upplever sig vara ”inne” i ljudmiljön. 

EMP modellen används främst inom stadsplanering men det används också i konstnärligt syfte, två 

exempel på hur EMP modellen appliceras kommer senare att redovisas i kapitel 3 ”Relaterad 

forskning”. Ett område som är nära kopplat till ljudlandskap är akustisk design som nästa rubrik 

kommer att redovisa kort. 

2.3.3 Akustisk design 

Björn Hellström (2007) beskriver att akustisk design handlar "dels om att rensa bort oönskade ljud, 

dels om att designa miljön genom rumsakustiska lösningar (exempelvis dimensionering och 

gestaltning av ljudabsorbenter, diffusörer och rumsform) och dels om att lägga till ljud 

(atmosfärsskapande, rumsskapande, musikaliska ljudtillägg)". Akustisk design är alltså i enlighet med 

EMP modellens olika strategier för ljudlandskapsbehandling där man antingen bearbetar akustiken 

med defensiva, offensiva eller kreativa lösningar. 

I förhållande till akustisk design så skriver Blesser & Salter (2009) om akustiska arenor vilket enkelt 

uttryckt innebär hur många personer som kan uppfatta en ljudhändelse. De två absoluta motpolerna 

är privata och sociala akustiska arenor. Ett exempel på en privat akustisk arena är att lyssna på musik 

i hörlurar då det är endast en person som uppfattar musiken medan en tågutropare på Stockholms 

central skapar en social akustisk arena eftersom flera personer kan uppfatta ljudet. Principen om 

akustiska arenor är viktig för akustisk design då det avgör för möjligheter till social interaktion mellan 

människor. Blesser & Salter (2009) talar även om begreppet ”aural architecture”, där fokus ligger på 

hur rum upplevs akustiskt utifrån olika lyssnares perspektiv. På ett sätt är vi alla ”ljudarkitekter”. ”Vi 

är det när vi väljer ett bord på restaurangen, möblerar om i vårt hem, eller positionerar högtalare 

[min översättning]” (Blesser & Salter, 2009, s. 5). Principen om aural architecture kan alltså kopplas 

till Gibsons affordance då vi agerar och möblerar instinktivt utifrån våra ljudmässiga behov. 

Denna del har handlat om ljudlandskap och om olika strategier för behandlingen av dessa. I 

nästföljande rubrik kommer rekreation inom miljöpsykologin presenteras genom ett koncept som 

heter The Restorative Experience. Detta koncept har även kopplingar till tidigare introducerade 

begrepp inom perception och ljudlandskap. 

2.4 Rekreation inom miljöpsykologin  

I detta arbete så tolkas rekreation utifrån ett psykologiskt perspektiv snarare än ett fysiologiskt. 

Tidigare undersökningar om den rekreativa fysiologiska responsen kopplat till ljudmiljöer har gjorts 

av bl.a. Alvarsson m.fl. (2010) och Hartig m.fl. (2003) där mätningar av hjärtfrekvens och 

hudkonduktans i samband med olika ljudmiljöer har gjorts. Alvarsson m.fl. (2010) fann bevis på att 

hudkonduktansens återhämtning efter stress var snabbare i samband med ljudmiljöer med 

naturinslag. I detta arbete hade en fysiologisk undersökning på rekreation i samband med 

ljudinstallationen varit intressant men det hamnade utanför tidsramen och huvudsyftet med 
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undersökningen. Det mest intressanta för denna undersökning var personernas egna perceptuella 

upplevelser av ljudmiljön och huruvida de upplevde en behaglig atmosfär i ljudmiljön. Inom 

miljöpsykologin fokuserar man på att undersöka vilka aspekter i naturen som möjliggör för 

avkoppling och återhämtning. I denna rapport kommer konceptet som Stephen Kaplan (1995) kallar 

för The Restorative Experience att användas främst. 

2.4.1 The Restorative Experience 

Genom sitt koncept The Restorative Experience som bygger på William James teori om "ofrivillig 

uppmärksamhet" och "riktad uppmärksamhet" så beskriver Kaplan (1995) hur exkursioner i naturen 

kan hjälpa människor att återhämta sig efter stress. Riktad uppmärksamhet är när vi aktivt fokuserar 

på något, exempelvis en uppgift i skolan. Sådana uppgifter kräver koncentration och energi vilket gör 

att vi efter ett tag blir utmattade. Ofrivillig uppmärksamhet som skapas av intresseväckande 

händelser kräver, till skillnad från riktad uppmärksamhet, ingen större ansträngning. Detta menar 

Kaplan (1995) beror på att deltagandet av något som upplevs som väldigt intressant inte kräver hårt 

arbete. Kaplan (1995) identifierar att en stor bidragande faktor till ökad utmattning hos människor 

som bor i urbana miljöer är den mängd riktad uppmärksamhet som de utsätts för dagligen. The 

Restorative Experience skapades av Kaplan (1995) i samband med ett forskningsprogram som sökte 

att finna lösningar på stressrelaterade problem som exempelvis depression. Med detta koncept så 

har Kaplan (1995) definierat fyra komponenter som möjliggör en snabbare återhämtning: being 

away, extent, fascination och compability. 

 

 Being away är känslan av att vara på en annan plats, att få distans från problemet och få tid 

att reflektera. Naturmiljöer bidrar enligt Kaplan (1995) till denna känsla av att vara på en 

annan plats, exempel på sådana idylliska platser är stranden, bergen, sjöar, skogar och ängar. 

 Extent är nära kopplat till being away och innebär i vilken omfattning denna känsla av att 

vara på en annan plats är. Enkelt uttryckt så kan en person exempelvis uppleva en helt annan 

plats genom att läsa en bok, spela dataspel eller se en film. Naturen bidrar till extent tack 

vare naturens stora omfattning och vandringar i naturen skapar också en samhörighet med 

platsen. Kombinationen av being away och extent kan tolkas som effekten immersion inom 

Criteria of Expressiveness då kombinationen skapar en inlevelsekänsla hos personen som om 

denne vore på en annan plats. 

 Fascination är en term som Kaplan (1995) menar är kopplat till James term "ofrivillig 

uppmärksamhet" dvs. sådant i omgivningen som fångar vårt intresse. Fascination finns i sin 

tur i både hårda och mjuka varianter. Hård fascination är sådant som fångar vårt intresse 

plötsligt och intensivt. Exempel på hård fascination kan vara att titta på fyrverkerier eller 

racing. Mjuk fascination är däremot intresset för långsamma händelser som främst finns i 

naturen. Moln som sakta åker förbi, vinden som blåser genom trädlöven eller en porlande 

bäck är exempel på mjuk fascination. Fördelen med mjuk fascination är enligt Kaplan (1995) 

att de ger människor tid att reflektera kring deras problem och naturen är också estetiskt 

tilltalande för de flesta människor. 

 Compability är huruvida en miljö är kompatibel med en persons syften, tänkta aktiviteter 

eller förväntningar. Alltså utgår detta begrepp ifrån att människor dras till specifika platser 

utifrån deras behov, det finns alltså likheter mellan compability och affordanceteorin. 
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3 Relaterad forskning 

I detta kapitel kommer några exempel på forskningsprojekt där man har tillämpat Cressons metoder 

inom ljudlandskapsforskning. Det första exemplet är Ljudlandskap för bättre hälsa (2008) som var ett 

forskningsprogram som undersökte hur ljudlandskap i urbana städer kunde behandlas för att 

invånare skulle ha större möjlighet till återhämtning. Det andra exemplet handlar om två 

ljudkonstverk på Mariatorget som hade huvudsyftet att framhäva torgets platsspecifika ljud för att 

flytta lyssnarfokuset från trafikljudet till mer positiva ljudinslag. 

3.1 Ljudlandskap för bättre hälsa 

Forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa (2008) genomförde multidisciplinära studier 

kring boendemiljöers ljudlandskap i stadsbebyggelsen. Studierna påbörjades 1999 och avslutades 

2007 där studierna genomfördes som ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, 

Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Störst fokus för studierna har varit att hitta 

lösningar för att minska bullernivån kring bostadsområden men också att identifiera vilka typer av 

ljud som uppfattas som positiva kontra negativa. I dessa studier är alltså kombinationen av E och M i 

EMP modellen huvudfokus. Ett sätt att minska bullernivåerna från trafik är att skapa en så kallad 

"tyst sida" i bostädernas närområde. En tyst sida definieras enligt rapporten som ett utomhusområde 

där ljudstyrkan på omgivande ljud inte överstiger 45 decibel totalt, ”den tysta sidan bör därutöver 

vara visuellt, funktionellt och akustiskt attraktiv att vistas på” (Ljudlandskap för bättre hälsa, 2008, s. 

9). 

För att undersöka personers uppfattning av ljud på olika platser så har man inom 

forskningsprogrammet utfört lyssningsvandringar med etthundra testpersoner. I dessa 

lyssningsvandringar undersöks upplevelsen av ljudlandskapet utifrån olika så kallade 

upplevelsedimensioner. Dessa upplevelsedimensioner mäter personernas uppfattning av ljuden 

utifrån beskrivningskombinationerna: händelserika/händelsefattiga, stilla/kaotiska, 

behagliga/obehagliga och spännande/enformiga. Dessa upplevelsedimensioner kopplas sedan till 

ljudelementen: teknologiska ljud, naturljud och mänskliga ljud. Slutresultatet av dessa 

lyssningsvandringar som etthundra personer genomförde var att naturljud som dominerar 

ljudlandskapet skapade en behaglig upplevelse medan dominerande teknologiska ljud skapade en 

obehaglig upplevelse. De mänskliga ljuden bidrog till händelserikedomen som upplevdes på platsen, 

detta menar Birgitta Berglund (Ljudlandskap för bättre hälsa, 2008) också stämmer med tidigare 

forskning som visar att vi aktiveras såväl psykologiskt som fysiologiskt av att uppmärksamma närvaro 

av andra människor. När det gäller utformningen av de tysta sidor vid en gårdsmiljö så beskrivs en 

principklass över de viktiga komponenterna som bör finnas: positiv ljudmiljö, möjlighet till social 

samvaro och inslag av natur. Genom dessa komponenter menar studien att det finns större 

möjligheter för avkoppling och återhämtning för personer som bor i storstäder. 

3.2 ”Ljudrum” och ”Spelrum”: två ljudkonstverk på Mariatorget 

”Ljudrum” och ”Spelrum” är två permanenta ljudkonstverk som finns att åhöra på Mariatorget i 

Stockholm. Dessa konstverk skapades i samband med ett forskningsprojekt som Björn Hellström var 

delaktig i där ett delsyfte var att ”diskutera frågor om Mariatorgets befintliga ljud i relation till 

platsspecifika frågor” (Hellström, 2011, s. 7). För att undersöka detta gjordes en fallstudie på 
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Mariatorget där torgets ljudlandskap analyserades och behandlades genom kreativa och konstnärliga 

lösningar. Intervjuer gjordes även med personer på plats för att undersöka hur de uppfattade de 

befintliga ljuden på torget i relation till ljudkonsten. De undersökningsmetoder som används i detta 

projekt innefattar alltså alla delar av EMP-modellen. Här används ljudkonsten som ett sätt att 

förstärka de redan befintliga ljud som finns på Mariatorget vilket enligt Hellström (2011) skapar lokalt 

avgränsade ljudrum på torget. Syftet med detta är att lyfta fram positiva platsspecifika ljud och på så 

sätt förflytta lyssnarfokuset från trafikljuden till ljudkonsten som maskerar trafikljuden på ett subtilt 

sätt. Projektets fallstudie var uppdelad i fem faser: 

 

1. Inventering: En detaljerad inventering av Mariatorget med fokus på ljudrumsliga kvaliteter, 

ljuddynamik, ljudorientering, verksamheter, infrastruktur m.m. Binaurala inspelningar1 

gjordes även på platsen och frågor kring personers ljudupplevelse av torget genomfördes 

även på plats. 

2. Simulering: I denna fas skapades en virtuell simulation av Mariatorgets ljudlandskap på 

Konstfacks ljudlabb vilket användes för att experimentera med olika ljudmaterial som kan 

användas i ljudkonstverken. 

3. Komposition: Inspelning av ljudmaterial och komponering av ljudkonsten med en ständig 

medvetenhet kring den befintliga ljudmiljön. 

4. Installation: Installering av ljudkonsten där Ljudrum installerades på tre platser på torget och 

Spelrum installerades vid en plats på torget. 

5. Analys: En analys av vilka typer av lyssnarsätt som aktiveras i samband med dessa konstverk, 

kopplingar görs här till Pierre Shaeffers fyra lyssnarsätt. 

 

Den tydliga strukturella metoden som kännetecknas av Cresson syns tydligt i denna fallstudie. Det 

intressanta är hur Hellström här arbetar aktivt med Mariatorgets befintliga ljud i skapandet av 

ljudkonsten. I analysfasen beskriver Hellström (2007) bl.a. att ljudkonsten på torget kan upplevas 

genom det passiva lyssnarsättet höra eftersom ljudkonsten samklangar med de redan befintliga 

ljuden. Däremot kan detta lyssnande skifta till ett medvetet aktivt lyssnande enligt lyssnarsättet 

uppfatta då lyssnandet fokuseras på ljudkonstens inre kvaliteter. Detta lyssnarsätt aktiveras då 

ljudkonsten utgår ifrån en perceptuell effekt som kallas för den metaboliska effekten. Den 

metaboliska effekten skapar ett paradoxalt förhållande till vår ljudperception då den yttre temporala 

formen på ljudmiljön uppfattas som kontinuerlig och oföränderlig men där enskilda ljudobjekt kan 

uppfattas som föränderliga även om vi inte kan följa dessa enskilda ljud efter tid. Strategin som 

används här är alltså en mer offensiv strategi där ljudkonsten appliceras som en lösning för att 

maskera de oönskade ljuden, en teknik som Hellström (2011) kallar för ”informationsmaskering”. 

3.3 Sammanfattning av bakgrund och relaterad forskning 

Dessa teorier om ljudperception, ljudlandskap och rekreation enligt miljöpsykologin används både i 

kreation och analys av ljudrummet. Gibsons (1979) affordancebegrepp användes främst i koppling till 

den visuella designen på ljudrummet då det skulle ge ett inbjudande intryck hos besökarna. Men 

affordancebegreppet kopplas även till specifika ljudkällor där skolungdomarna i Kristianstad var till 

stor hjälp för att ta reda på vilka ljud som de uppfattar som avkopplande. 

                                                 
1
 Binaurala inspelningar är en inspelningsmetod som skapar tredimensionella inspelningar på ett sätt som 

efterliknar vårt eget lyssnande. 
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När det gäller ljudperception så utvärderas ljudmiljön både med tanke på enskilda ljudkällor enligt 

M-delen av EMP modellen men också på ett estetiskt helhetsplan enligt P-delen av EMP modellen. 

Tanken med detta var att kombinera undersökningsmetoden från Ljudlandskap för bättre hälsa 

(2008) där enskilda ljudelement utvärderades av testpersoner tillsammans med Hellströms (2011) 

undersökningsmetod på Mariatorgets ljudinstallationer där personer på plats intervjuades för att få 

en uppfattning om installationernas estetiska värden och perceptuella effekter. 

När det gäller The Restorative Experience så har konceptet tolkats ur ett ljudmässigt sammanhang. 

Detta har gjorts för att skapa ett ramverk att utgå ifrån i skapandeprocessen av det rekreativa 

ljudrummet men också som ett analytiskt verktyg för att se om de fyra komponenterna uppnås i 

samband med lyssnarupplevelsen. I nästa kapitel uttrycks dessa intressen i form av två 

frågeställningar för projektet där också undersökningsmetoden beskrivs och diskuteras. 
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4 Problemformulering 

1. Hur upplever personer ljudinstallationen med fokus på ljudperceptuella lyssningsmodeller? 

 Hur beskrivs de enskilda ljudkällorna i ljudmiljön av testpersonerna utifrån fördefinierade 

upplevelsedimensioner? 

 Hur lyssnar testpersonerna enligt olika lyssnarsätt och vad är deras estetiska upplevelse 

av ljudinstallationen i sin helhet? 

2. På vilket sätt kan konceptet The Restorative Experience användas som ett kreativt och 

analytiskt verktyg för att skapa rekreativa ljudrum? 

4.1 Metodbeskrivning 

Undersökningen genomfördes med åtta testpersoner där fyra av dessa testpersoner var besökare på 

regionmuseet i Kristianstad och de resterande fyra var av bekvämlighetsskäl bekanta personer som 

inte hade någon kännedom av undersökningen i förväg. Tanken var att göra undersökningen med 

flera personer från Kristianstad men det fanns inte tillräckligt med besökare på museet vid 

undersökningsdagen och tiden det tog att genomföra undersökningen blev längre än väntat. 

Testpersonerna fick vid undersökningen sätta sig ner i en bekväm fåtölj och lyssna på 

ljudinstallationen under dess fem minuters duration. I samband med lyssnandet så kunde 

testpersonerna också lägga till ett eget ljud genom att interagera med en iPad-app som heter TC-11. 

Med iPaden skapade testpersonerna vågliknande ljud genom att röra på pekskärmen på olika sätt, 

hur denna app fungerar kommer att redovisas senare i kapitel 5 "Genomförande". Innan 

testpersonerna fick lyssna på installationen så instruerade vi dem i hur iPaden fungerade för att 

säkerställa att de interagerade med den, hur de interagerade var däremot helt upp till 

testpersonerna. Efter det att testpersonerna fick lyssna på installationen så fick de besvara några 

frågor i ett formulär och därefter genomgå en kort intervju. 

4.2 Undersökningsmetod 

Den första frågeställningen fokuserar på hur testpersonerna uppfattade ljudinstallationen utifrån 

deras egna subjektiva lyssnande. Den första delfrågan av denna frågeställning undersökte 

testpersonernas upplevelse av de enskilda ljudkällorna i installationen och hur de värderade dessa 

genom fördefinierade upplevelsedimensioner. Detta undersöktes genom ett formulär där 

respondenterna fick en lista med de ljudkällor som användes i ljudinstallationen. Med hjälp av denna 

lista fick sedan respondenterna värdera respektive ljuds kvalitéer. Kvalitetsutvärderingen utgick ifrån 

Ljudlandskap för bättre hälsas (2008) upplevelsedimensioner som beskriver ljuden som: 

händelserika/händelsefattiga, stilla/kaotiska, behagliga/obehagliga eller spännande/enformiga. 

Dessa dimensioner var uppdelade i sex skalor enligt en likertskala2 där respondenterna fick kryssa 

för det värde mellan ordbeskrivningarna som stämde mest överens med deras upplevelse. 

Formuläret användes främst för att identifiera vilka attityder respondenterna hade inför specifika 

ljudelement. I analysen så används de tre ljudelementen: biofoniska, geofoniska och antropofoniska 

ljud för att identifiera hur informanterna förhåller sig till dessa ljudelement enligt Cressons Criteria of 

Idealisation. Min egen hypotes i denna delfråga var att specifika ljud kan bidra med fler kvaliteter i 

                                                 
2
 En likertskala mäter attityder hos respondenter där de markerar ett värde inom en specifik skala ex. 1-6 som 

stämmer överens med deras upplevelse. 
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installationen och värdering av ljud ska därför inte reduceras till en fråga om ”bra eller dåligt” ljud. 

Detta synsätt är också något som Hellström (2007) förespråkar då han menar att det är viktigare att 

tala om önskat och oönskat ljud i förhållande till platsens tänkta aktiviteter. Förutom 

kvalitetsutvärderingen så fick respondenterna ange kön och ålder samt svara på följande frågor: 

 

1. Tyckte du att installationen bidrog till en avslappnad situation?(Koppling till begreppet 

compability och affordance) 

2. Uppskattar du interaktiva inslag i installationskonst? (ja- och nejfråga) 

3. Hur upplevde du rörelsemönstret med iPaden? (sexskalig likertskala där 1=fungerade mycket 

bra och 6=fungerade mycket dåligt) 

4. Hur skulle du betygsätta helhetsupplevelsen av ljudinstallationen? (sexskalig likertskala där 

1=mycket bra och 6=mycket dåligt) 

 

Fråga 2 och 3 var kopplade till Viktor Ehnmarks frågeställning som fokuserar på interaktionen med 

iPaden i installationen. Fördelen med att undersöka denna delfråga med ett formulär är att 

respondenternas artighetstendenser minskar eftersom kvalitetsutvärderingen inte görs mot en av 

forskarna som vid en alternativ intervjusituation. Denna metod använde bl.a. Reeves & Nass (1996) 

extensivt i sin bok ”The Media Equation” då de upptäckte att personer har lättare att vara uppriktiga 

kring sin uppfattning av medier om en tredje part ställde frågorna. Genom formuläret fick också 

respondenterna tänka efter i lugn och ro vilket förhoppningsvis gjorde att de var noggranna i sina 

bedömningar av ljuden. Frågorna i formuläret var stängda i den meningen att respondenterna endast 

hade fördefinierade ordbeskrivningar att förhålla sig till i sin upplevelsebeskrivning. Syftet med 

denna form var att kunna sammanställa svaren och på så sätt se generella värderingar av ljuden men 

också på ett enkelt sätt kunna identifiera om respondenterna hade olika värderingar av ljuden. Den 

ursprungliga tanken var att låta respondenterna själva beskriva vad de hörde i installationen för att 

sedan låta dem beskriva de enskilda ljudens kvaliteter med egna ord. Detta skulle på så sätt 

överensstämma med den undersökningsmetod som Gaver (1993) och Dubois m.fl. (2006) 

rekommenderar, men metoden ändrades dels p.g.a. den möjliga risken att det skulle bli för svårt och 

ta längre tid att tolka respondenternas svar men också då det skulle bli för svårt för respondenterna 

att genomföra en sådan komplicerad undersökning på en kortare tid. En sådan metod skulle vara mer 

passande till en fokusgrupp där upplevelsen kan jämföras och diskuteras av informanterna själva. 

Förövrigt var det också tänkt att undersökningen skulle genomföras med ungdomarna från 

Kristianstad som ska utveckla utställningen men p.g.a. förseningar i arbetet så sköts undersökningen 

upp till juli då ungdomarna hade sommarlov och hade då ingen möjlighet att medverka. 

Det andra delmålet av den första frågeställningen undersöktes genom semistrukturerade intervjuer. 

Här önskades frågorna gå in mer på djupet av informanternas estetiska upplevelse av 

ljudinstallationen i sin helhet. Frågor ställdes här kring personernas upplevda stämning, 

igenkänningsförmåga och upplevd realism i samband med ljudinstallationen: 

 

1. Vilken plats såg du framför dig när du lyssnade på ljudmiljön? Följdfråga: Om de kände igen 

sig i platsen, om den var bekant eller obekant? (Koppling till effekterna typicity och rarity 

inom Criteria of Representativeness) 

2. Vad upplevde du att iPadljudet föreställde? 

3. Fanns det något ljud som du uppmärksammade mer än andra? (Koppling till lyssnarsättet 

lyssna och uppfatta) 
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4. Var det något ljud som du inte uppmärksammade men som fanns med i ljudlistan? (Koppling 

till lyssnarsättet höra) 

5. Upplevde du någon form av stämning i ljudmiljön? (Koppling till begreppen ambiens och 

subliminal moods) 

6. Kunde du koncentrera dig på ljudinstallationen eller blev du distraherad av andra ljud? 

(Koppling till effekten immersion inom Criteria of Expressiveness och komponenterna being 

away och extent inom The Restorative Experience) 

7. Upplevde du ljudmiljön som realistisk? (Koppling till effekten authenticity inom Criteria of 

Expressiveness) 

De tre sista frågorna är kopplade till Viktor Ehnmarks undersökning kring interaktionsdelen. 

8. Tyckte du att det var roligt att interagera med iPaden? 

9. Var det lätt att förstå hur iPaden fungerade? 

10. Skulle du vilja ha mer valmöjligheter i interaktionen och vad skulle du vilja kunna göra i så 

fall? 

I intervjufrågorna finns alltså kopplingar till P-delen av EMP modellen, Schafers fyra lyssnarsätt och 

till komponenter inom The Restorative Experience. Detta gjordes för att undersöka om och på vilket 

sätt dessa effekter uppnås i samband med lyssnarupplevelsen av installationen. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer enligt Østbye m.fl. (2003) är att fördefinierade frågor kan ställas men 

det finns också möjlighet till följdfrågor om något intressant kommer upp i intervjun. Detta är också 

anledningen till att formuläret inte används för dessa frågor eftersom informanterna här kan 

utveckla sina svar mer detaljerat än i ett formulär. Informanterna har alltså möjlighet att ta upp 

aspekter i ljudinstallationen som de tyckte var mer intressant eller som de uppmärksammade extra 

mycket. Det finns däremot olika risker i och med intervjuerna eftersom informanterna kanske svarar 

på ett sätt som de tror eftersöks av forskarna eller så överdriver informanterna sina utsagor kring 

upplevelsen om de anser att deras svar känns otillräckliga. Här är det alltså viktigt som forskare att 

påpeka att det är informanternas uppriktiga svar som eftersöks och att stämningen är avslappnad 

under intervjuerna. Tanken bakom metodtrianguleringen som användes till den första 

frågeställningen var att båda skulle komplettera varandra för att skapa en omfattande bild över hur 

informanterna uppfattar installationen dels utifrån dess separata delar men också som en helhet. 

Den andra frågeställningen handlade om hur konceptet The Restorative Experience kan användas för 

att skapa och analysera ljudrummet. Den kreativa delen av denna frågeställning handlade om att 

tolka komponenterna inom The Restorative Experience ur ett ljudmässigt sammanhang och 

implementera detta i skapandeprocessen. Den analytiska delen handlade om att tolka 

informanternas utsagor och på så sätt identifiera om dessa komponenter uppnås på något vis under 

lyssnarupplevelsen. Som tidigare nämnt så har intervjufrågorna kopplingar till dessa komponenter 

just för att de skulle öppna upp till den diskussionen. 

4.3 Etiska frågor 

När det gällde etiska frågor så beskrevs informanternas roll och vad som skulle genomföras innan 

undersökningen enligt "informationskravet". Eftersom undersökning behandlade ljudperception så 

förklarades det för informanterna att de kommer att få svara på ett antal frågor om deras upplevelse 

av ljudinstallationen genom ett formulär och sedan genom en kort intervju. Insamlad data användes 
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också konfidentiellt och endast för forskningssyfte enligt "konfidentialitetskravet" och 

"nyttjandekravet". Under intervjuerna användes en diktafon för att spela in intervjuerna och som 

sedan transkriberades. Østbye m.fl. (2003) beskriver hur detta kan påverka den ekologiska 

validiteten eftersom informanterna kanske betedde sig eller svarade på ett annorlunda sätt i 

samband med inspelningen. Detta var något som jag var medveten om innan men som jag inte kunde 

göra mycket åt förutom att göra intervjun så avslappnad som möjligt för informanterna. Inga namn 

på informanterna citeras i rapporten. Informanterna fick själva avgöra om de ville delta i forskningen 

enligt "samtyckeskravet" och efter undersökningen hade de möjlighet att diskutera undersökningen. 

Förutom dessa aspekter så identifierade jag inget som är etiskt problematiskt i undersökningen. 
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5 Genomförande 

5.1 Första idéskissen 

Den första idéskissen på ljudrummet som skapades tog inspiration från den tidiga kubformade 

beskrivningen som gavs av Anna Hadders. Här skulle besökare kunna gå in och uppleva en annan 

plats visuellt och ljudmässigt. Det gavs också beskrivningar av olika naturmiljöer som skulle 

representeras i dessa rum och strandmiljön valdes då ut som fokus för denna första skiss. Under visas 

en skiss av hur detta ljudrum består av ett sexkanaligt surroundsystem där olika ljudkällor placeras ut 

i sex högtalare. De visuella detaljerna hjälpte till i att visualisera hur detta ljudrum skulle kunna se ut 

och tanken var även att högtalarna skulle ha en logisk placering i förhållande till de visuella 

elementen. I mitten av rummet så placeras även en iPad för att inbjuda personerna att interagera 

med ljudmiljön genom att skapa vågliknande ljud som spelas upp i de bakre två högtalarna. Denna 

prototypskiss ändrades däremot efter en förstudie som genomfördes med skolungdomar i 

Kristianstad. 

 

 
Figur 2: Första skiss på strandmiljön i ett sexkanaligt system med utsatta ljudkällor. 

5.2 Förstudie 

En förstudie av skolungdomarnas syn på avkoppling gjordes under november 2012 dels för att få en 

förståelse av hur de förhåller sig till begreppet men också för att få inspiration till utformningen av 

det rekreativa ljudrummet. Vi skickade följande frågor i ett formulär som de fick svara på: 

 

1. Vad är avkoppling för dig? följd: Vad gör du för att koppla av?  

2. Vilken plats/rum tycker du är avkopplande/lugnande? följd: Varför är platsen avkopplande? 

3. Finns det några ljud som du tycker är speciellt avkopplande? 

4. I relation till detta, finns det några ljud som gör dig stressad?  
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5. Vad skulle du vilja höra/se om du fick skapa ett avkopplande rum? 

6. Har du några minnen/associationer kopplade det valda rummet/platsen som du kan berätta 

om? 

7. Vad är din syn på tystnad? följd: När vill du att det ska vara tyst och när vill du att det inte ska 

vara det? 

 

Dessa frågor var öppet formulerade för att ungdomarna själva skulle få beskriva vad de tänker på när 

de tänker på avkoppling. Det fanns heller inget krav på att alla frågor skulle besvaras eftersom det 

annars fanns en risk för att de skulle konstruera ett svar som inte var uppriktigt. De svar vi fick in 

skapade en del idéer om hur det rekreativa ljudrummet skulle kunna utformas både med tanke på 

akustiska lösningar men också med tanke på ljudkällor som kan användas i ljuddesignen. Appendix A 

visar en sammanfattning av ungdomarnas svar där generella typer av svar identifierades men där 

även vissa personliga svar också redovisas. 

5.2.1 Prototypskiss av ljudrummets visuella design 

Analysen av ungdomarnas svar skapade en hel del insikter kring hur man kan utforma ljudrummet 

främst med tanke på akustiska lösningar och avkopplingsmöjligheter. Den första idéskissen på 

ljudrummet var formad som en ljudisolerad kub. Risken som identifierades i och med denna lösning 

var att den instängda layouten på rummet kan ge associationer till isolation och kan ge en onaturlig 

känsla. Totalt instängda ytor är sällan förekommande i naturen enligt Gibson (1979) och att skapa en 

virtuell känsla av en öppen strandmiljö i ett instängt rum blir på så sätt problematiskt. Akustiskt sett 

så förstärks också känslan av isolation pga. de absorberande ytorna. Blesser & Salter (2006) menar 

exempelvis att människor är mer känsliga för akustisk instängdhet än visuell instängdhet. Väggar som 

absorberar ljud upplevs som solida och ogenomträngbara medan en akustiskt transparent vägg som 

släpper in ljud utifrån ger möjligheter att uppfatta livet utanför (Blesser & Salter, 2006, s. 20). 

En annan viktig del som identifierades var vikten av social interaktion med andra personer i 

utställningen. Denna aspekt var något som även presenterades i resultaten av Ljudlandskap för 

bättre hälsas (2008) undersökningar. Att ljudrummet inte ger möjligheter till insyn och utsyn kan 

skapa en stark dissonans i förhållande till resten av utställningen. Det fanns alltså en risk att 

ljudrummet skulle kopplas ifrån resten av utställningen vilket skulle göra att rummet existerade som 

en separat del i utställningen istället för som en helhet. Att kunna se och höra resten av utställningen 

inifrån rummet samt att utomstående personer ska kunna se in i rummet och lockas av utformningen 

blir alltså viktigt i ett socialt sammanhang. I rummet ska också upplevelsen av ljudmiljön vara privat 

för den som sitter där inne, dvs. det ska skapas en privat akustisk arena. Istället för att isolera 

rummet med stängda ytor så används därför riktade högtalare för att styra ljudets riktning mot 

lyssnarens position. 

En sista insikt som skapades i samband med ungdomarnas svar är att arbeta med de effekter som 

ljud och bild specialiserar sig på. Ljud kan skapa känslan av volym i rummet medan visuella element 

kan skapa former, texturer, ljuseffekter och färger som associeras med platsen. Kaplan (1995) menar 

exempelvis att känslan av att befinna sig på en annan plats kan enligt komponenten extent i The 

Restorative Experience också innebära att beskåda artefakt som i sig associeras till en annan tid eller 

plats. Därför behöver inte rummet eftersträva en realistisk representation av miljön, detta innebär 

också en större kreativ frihet för både formgivare och ljudläggare. Den skiss som arbetades fram 

under julen 2012 tar i åtanke de insikter som skapades och resultatet kan ses nedan. 
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Figur 3: Prototypskiss på ljudrummet 

Skissen på ljudrummet som kan ses ovan är inspirerad av kaféer; platser som bjuder in till social 

interaktion och som även har en viktig betydelse för avkoppling och återhämtning för många 

personer. Denna skiss har alltså tagit aspekterna som ungdomarna har nämnt som viktiga för 

avkoppling: bekvämlighet, social interaktion och en viss ”mysighetsfaktor” som skapas av den 

halvisolerade layouten. I denna skiss finns två riktade högtalare som fästes i taket, detta kommer 

däremot lösas på ett annat sätt då Anna Hadders påpekade att det är problematiskt att fästa saker i 

taket under vandringsutställningar eftersom utställningsrummens storlek ofta skiljer sig åt. 

Högtalarna kan istället fästas i golvskärmarna eller ställas på högtalarstativ som står på golvet. 

Undersökningsprototypen använde just stativlösningen för att placera högtalarna. 

Det finns liknande installationer där stolen är fokuspunkten för lyssnarupplevelsen. Konstnären 

Bernhard Leitner (i LaBelle, 2006) skapade 1975 en ljudstol som skickar ut ljud som vibrerar mot olika 

delar av kroppen som ett sätt för att bli mer medveten om sin egen kropps fysiologi. På så sätt 

upplever man inte bara ljudet genom öronen utan genom hela kroppen. Leitners ”Sound Chair” har 

sedan 1975 utvecklats till en mer kommersiell design och används fortfarande som ett terapeutiskt 

och avslappande medel. Det fanns idéer om att använda liknande vibrerande högtalare i prototypens 

stolsryggar men detta var inget som kunde implementeras i detta projekt med tanke på projektets 

tidsramar och resurser. 
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Figur 4: “Sound Chair” 1975 av Bernhard Leitner 

Ett annat exempel på hur stolen används för att skapa en omfamnande ljudupplevelse är stolen 

Sound Egg som består av ett 5.1 högtalarsystem som är integrerat inuti stolen. Här skapas en privat 

akustisk arena för den som sitter inuti stolen, en effekt som även eftersträvas i detta projekts 

prototyp. Stolen är alltså en bra utgångspunkt för ett längre aktivt lyssnande eftersom den 

”bekvämlighetsaffordance” som stolen avger gör att personer troligen kommer att sitta kvar en 

längre stund. 

 

 
Figur 5: “Sound Egg” 2010 av Acousticom 

Ett första test av högtalarplacering och ljuduppspelning gjordes i referenslyssningsstudion i slutet av 

mars 2013 på Högskolan i Skövde. Utrymme och material för att bygga en prototyp liknande den 

skiss som framställdes under julen 2012 har inte varit möjligt utan detta test fokuserade mest på att 

testa ljudupplevelsen och interaktionen med iPaden. Här riktades högtalarna i en bred 80 graders 

vinkel mot lyssnaren vilket skapar en binaural ljudupplevelse. På detta vis upplevs ljudet som om det 

projiceras direkt in i huvudet snarare än att det skickas från fysiska högtalare. Denna placering gör 

också att högtalarna försvinner från den visuella periferin vilket gör lyssnaren mer omedveten om de 

fysiska högtalarna som källa till ljudet. Bilderna under visar hur högtalarplaceringen såg ut och hur 

golvskärmarna i detta test inte skapade den halvinslutna formationen runt lyssnaren såsom 

prototypskissen tidigare illustrerade.  
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Figur 6: Test av ljudrummets undersökningsprototyp på Högskolan i Skövde. 

Den prototyp som användes vid undersökningen skiljer sig inte mycket från den uppsättning som 

gjordes vid testet i slutet av mars. Skillnaderna som kan ses här på bilderna ovan och under var att 

inga golvskärmar användes på plats, stolen som användes var bekvämare med den tillhörande 

fotpallen och att högtalarna var två Yamaha HS-50m istället för två Genelec 6010 BPM. Prototypens 

sittposition liknar förövrigt Leitners ”Sound Chair”. 

 

 
Figur 7: Prototypen så som den såg ut vid undersökningen i Kristianstad 
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5.3 Ljudkällor, spatialitet och dynamik i ljudmiljön 

Detta kapitel handlar om hur designen av ljudmiljön har skett genom val av ljudkällor och spatial 

placering av ljud. De ljudkällor som valdes var ljud som kan associeras med strandmiljöer här i Sverige 

dvs. ljud såsom vågbrus, måsar, båtar etc. Utöver dessa ”förväntade ljud” så användes även andra 

ljudkällor som kanske inte direkt associeras med stränder men som helt möjligt kan uppfattas på en 

sådan plats. Exempel på dessa ljud är trafikbrus och ljud av en person som snickrar(hamrande och 

spikande ljud). Anledningen att dessa ljud användes var för att skapa en mer intressant och 

händelserik ljudmiljö som inte bara består av de förväntade ljuden i förhållande till den 

representerande miljön. Listan på ljud som användes i ljudmiljön ser ut som följande: 

 

Antropofoniska ljud 

1. Bilar som kör förbi (bakgrundsljud) 

2. Enskilda båtar som kör förbi sakta (signalljud) 

3. Snickrande aktiviteter (signalljud) 

 

Geofoniska ljud 

1. Vågbrus (iPad TC-11, signalljud) 

2. Vattenplask (signalljud) 

3. Vindsus genom trädlöv (bakgrundsljud) 

 

Biofoniska ljud 

1. Måsar (signalljud) 

2. Änder (signalljud) 

 

Vågljudet som genereras av iPaden gjordes med hjälp av appen TC-11 som är en modulär synthesizer 

där komplexa ljudsignaler kan programmeras, moduleras och kontrolleras med iPadens pekskärm 

och gyroskopiska3 funktion. För att skapa ett vågliknande ljud med denna app så användes en 

traditionell teknik inom ljudsyntesis där vitt brus, ett lågpassfilter4 och ett fixerat envelope5 utgör 

ljudet. Ljudet var programmerat så att personer kunde kontrollera lågpassfiltret genom att röra på 

skärmen med flera fingrar samtidigt, ju längre avstånd från mitten av skärmen fingrarna befann sig 

desto mer öppnade sig lågpass filtret och släppte in mer diskant i ljudet. Ljudets envelope var fixerat 

för att skapa tidsmässigt konsekventa ljud, detta gjordes för att inte skapa för stor skillnad på 

vågljudets längd och för att kontrollera hur mycket personerna kunde påverka ljudet. Interaktionen 

med iPaden sker med det som Marie-Laure Ryan (2001) kallar för ”reaktiv interaktion” dvs. att 

interaktionen sker direkt och reaktivt efter personers rörelsemönster. En annan typ av interaktion 

kallar Ryan (2001) för ”selektiv interaktion” där personer kan välja mellan olika befintliga val och 

sedan betrakta det som sker, ett typiskt exempel på selektiv interaktion är möjligheten att byta 

mellan tv-kanaler på en tv. 

För att enkelt kunna presentera ljudmiljöns ljudkällor och struktur så skapades även en ”spatio-

dynamisk karta” som ger en konceptuell idé om hur ljudmiljön har konstruerats med tanke på 

ljudkällor, ljudens dominanta frekvensinnehåll, spatial placering av ljuden och ljudens intensitet eller 

                                                 
3
 Rotationsrörelser som påverkar ljudets karaktär. 

4
 Ett filter som kontrollerar frekvensinnehållet på ljudet, ett lågpass filter anger hur mycket diskantfrekvenser 

som släpps igenom. 
5
 Ett envelope anger ljudets tidsmässiga struktur, kallas också för ADSR-envelope i musikaliska sammanhang. 
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avstånd till lyssnaren. Här färgas ljudkällornas figurer efter vilket ljudelement de representerar: blåa 

figurer representerar antropofoniska ljud, gula figurer representerar geofoniska ljud och röda figurer 

representerar biofoniska ljud. Ljudkällornas geometriska form anger vilket dominant frekvensinnehåll 

som ljudet har: runda figurer har ett dominerande basigt frekvensinnehåll, rektangulära figurer har 

mellanregistret som dominant frekvensinnehåll och triangulära figurer har ett dominerande diskant 

frekvensinnehåll. Inspirationen till kopplingen mellan frekvensinnehåll och geometrisk figur är tagen 

från Ulf Wilhelmssons och Jacob Walléns artikel ”A Combined Model for the Strucuring of Computer 

Game Audio” (2011). Till skillnad från modellen som presenterades i den artikeln så har inte 

figurernas storlek i denna konceptkarta något att göra med ljudens upplevda intensitet utan det 

representerar snarare hur stor plats ljudet tar upp i stereofältet. 

Här visas även ljud med en mer komplex textur genom användandet av ett grynigt filter på figurerna, 

dessa ljud har alltså en mer eller mindre brusig karaktär. Anledningen till att flera brusiga ljud 

användes i ljudmiljön var för att många av ungdomarna angav ljud av brusig karaktär när de beskrev 

vilka ljud som de tyckte var behagliga. Bland annat var det ljud som vågor, vattenfall, regn och tv-

brus som ungdomarna beskrev som behagliga (se Appendix A, fråga 3). 

Ljudkällornas spatiala placering i stereofältet visas enligt det horisontella x-ledet som går från vänster 

högtalare ”L”, till mitten ”C” dvs. att båda högtalare spelar ljudet lika starkt, och längst till höger ”R”. 

I kartan finns det inte mycket spatial rörelse förutom båtljudet som representeras av den runda blåa 

figuren som rör sig från vänster högtalare till mitten av stereofältet. Det vertikala y-ledet visar på ett 

ungefärligt avståndsförhållande mellan de olika ljudkällorna och lyssnaren, detta ska också ge en idé 

om ljudets upplevda intensitet. Som tidigare nämnt så är denna karta inte matematiskt uträknad 

utan ska endast ge en konceptuell idé över ljudens relation till varandra och lyssnarens position i 

ljudmiljön. Den temporala aspekten av ljuden redogörs inte av denna karta utan det sker i samband 

med den kreativa kopplingen till The Restorative Experience i nästa rubrik. 

 
Figur 8: Konceptuell karta över ljudkällorna och deras spatiala placering. 
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5.3.1 Ljudmiljöns design i koppling till The Restorative Experience 

Under arbetet med ljudmiljöns design så har komponenterna i The Restorative Experience används 

som ett kreativt verktyg. Komponenterna being away och extent har ur ett ljudmässigt sammanhang 

tolkats som den upplevda inlevelsen i ljudmiljön eller enligt effekten immersion där ljudets spatiala 

och temporala effekter skapar en känsla av att vara inuti ljudvärlden. Den spatiala effekten förstärks i 

och med den breda högtalarplaceringen. I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att en 

akusmatisk situation skapas i samband med lyssnandet eftersom de visuella källorna till ljuden är 

dolda. Enligt LaBelle (2006) så gör den akusmatiska situationen att lyssnaren blir mer medveten om 

den representativa ljudmiljön eftersom den står i direkt kontrast till den verkliga platsen utanför 

installationen. Här spelar också interaktionen med iPaden en stor roll för den temporala 

immersionen. Tidigare interaktiv ljudkonst som Atau Tanakas ”Gobal Strings” från 2002 eller Achim 

Wollscheids ”Sound Boxes for interactive performance” från 1999 har visat på styrkan med interaktiv 

konst då det ger ett indeterministiskt inslag i konstverken där gruppdynamiken mellan människor 

används som ett kompositionssätt. Genom att personer kan lägga till ljud själva i ljudmiljön så 

önskades också upplevelsen bli mer direkt och kopplat till nuet. 

Fascination tolkas utifrån ljudets temporala och dynamiska effekter, hård fascination är således ljud 

som uppstår och dör ut plötsligt och som också har en stark intensiv karaktär. Mjuk fascination är då 

motsatsen till detta då ljuden antingen är kontinuerliga eller uppstår och dör ut långsamt. Ljuden är 

heller inte intensiva i sin karaktär utan är mer svaga och diskreta. Förhållandet mellan hård och mjuk 

fascination ur ett ljudmässigt sammanhang kan alltså liknas vid R. M. Schafers hi-fi kontra lo-fi. De 

ljudkällor som användes i ljudinstallationen var främst typer inom mjuk fascination vilket också 

skapade en lo-fi miljö där alla ljudkällor kunde urskiljas tydligt. 

Compability är ett svårare begrepp att förhålla sig till kreativt eftersom det utgår ifrån individuella 

personers önskemål och preferenser. Det blir alltså svårt att säga att ljudinstallationen generellt sett 

är kompatibel med avkoppling eller skapar en ”avkopplingsaffordance”. För att citera en av 

ungdomarna som svarade på frågan om vilka platser/rum som var avkopplande: ”Man kan hitta 

något avslappnande i alla rum och platser. Just varför platserna är avslappnande är svårt att svara på, 

varje individ kan med säkerhet hitta något avslappnande var de än är.”. Det var därför viktigt att i 

undersökningen identifiera huruvida personerna uppfattade installationen som bidragande till en 

avkopplande situation och om de skulle vilja förändra något i ljudmiljön för att den skulle vara mer 

kompatibel med deras specifika behov. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras den data som har samlats in genom undersökningen av den framställda 
prototypen. Innan undersökningen fick testpersonerna veta att de skulle få höra på en ljudmiljö 
under fem minuter och att de under tiden kunde interagera med en iPad vars funktionalitet 
introducerades kort. De fick även reda på att de skulle få svara på ett formulär och sedan på några 
korta intervjufrågor. Detta kapitel börjar med att analysera formulärsvaren som har angivits av 
respondenterna för att senare analysera de efterföljande intervjuerna. 

6.1 Analys av formulärdata 

Här redovisas resultatet av formulärets insamlade data. Rådata från detta formulär kan ses i 
Appendix B. Den grundläggande persondata som samlades in var informanternas kön och ålder. Åtta 
personer deltog i undersökningen och spridningen såg ut som följande. 
 

 
 

 

 
Följande är en sammanställning av respondenternas kvalitetsvärdering av de enskilda ljudkällorna i 

installationen. Innan de svarade på detta formulär så beskrevs syftet att de skulle värdera varje ljud 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kvinna Man 

Kön 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 - uppåt 

Ålder 
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genom att sätta en siffra mot den ordbeskrivning som stämmer mest överens med deras upplevelse. 

Det fanns inga krav att de skulle sätta en värdering vid varje dimension och om de inte uppfattade 

ljudet i listan så behövde de inte ange någon värdering överhuvudtaget. Ett medelvärde av 

respondenternas angivna värderingar räknas ut vid varje ljudkällas fyra dimensioner: 

behagligt/obehagligt, stilla/kaotiskt, händelserikt/händelsefattigt och spännande/enformigt. På så 

sätt önskas generella värderingar identifieras men spridningar över skalorna redovisas också för att 

visa på individuella skillnader hos respondenternas svar. 

 

 
 

Måsljudet beskrevs av respondenterna främst inom orddimensionerna ”behaglighet och ”stilla” 
medan ”händelserikedomen” och ”spänningen” i ljudet upplevdes som svagt. Ingen större spridning 
av värdena identifierades förutom en respondent som beskrev ljudet som både händelsefattigt och 
enformigt med angivna 5:or inom de två dimensionerna. 
 

 
 

Ljudet av änderna upplevdes också som ”behagligt” och ”stilla” fast inte i samma styrka som 
måsljudet. Till skillnad från måsljudet så upplevdes änderna lite åt det händelsefattiga och enformiga 
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hållet men endast svagt. Samma respondent som gav måsarna två 5:or i händelsefattighet och 
enformighet gjorde även samma värdering av detta ljud. 
 

 
 
Vattenplaskljudet som förekom konstant under hela ljudklippet dominerade inom den behagliga 

dimensionen där alla respondenter angav värden inom 1-2. Ljudet upplevdes också som ganska stilla 

av de flesta respondenter där alla utom en respondent angav värden inom 1-3. Även om 

medelvärdet visar att vattenplasket lutar mer mot beskrivningen ”händelserikt” och ”spännande” så 

fanns det två respondenter som angav värdet 5 inom dessa två dimensioner. Dessa två respondenter 

ansåg alltså att ljudet var både händelsefattigt och enformigt vilket visar på en viss spridning på 

värderingarna inom dessa två dimensioner. 

 

 
 
Vindsuset gav precis som vattenplasket en dominerande behaglighetsupplevelse hos respondenterna 

med angivna värden inom 1-2. Det upplevdes även som stilla med dominerande angivna värden inom 

1-3 förutom två respondenter som angav 4:or. När det gäller händelserikdomen så var det stor 

spridning på svaren då respondenterna angav värden inom hela skalan på 1-6, det var bara en 

respondent som inte angav något värde alls på denna dimension. Medelvärdet gick lite över gränsen 
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till en upplevd händelserikedom. Samma gäller för den upplevda enformigheten där det däremot 

fanns två angivna 5:or vilket gav det ett högre medelvärde än händelserikedomsdimensionen. 

 

 
 

Ljudet från iPaden som representerade vågbrus upplevdes främst som behagligt av respondenterna 

där hälften angav 1:or inom behaglighetsdimensionen. Däremot fanns det två respondenter som 

angav en 4:a och en 5:a i värderingen mot en mer obehaglig beskrivning. De flesta av respondenterna 

upplevde ljudet även som stilla, däremot var det två respondenter som även här angav en 4:a och en 

5:a mot en mer kaotisk beskrivning. På händelserikedomsdimensionen så dominerade svar med 

värden inom 1-3 förutom två respondenter som upplevde ljudet inom värdena 5-6 dvs. riktat mot 

händelsefattigdom. Detsamma kan sägas kring den upplevda spänningen där de flesta angav värden 

inom 1-3 förutom en respondent som inte angav något värde alls och en annan respondent som 

angav ett värde på 6 som ett mycket enformigt ljud. 

 

Det ska nämnas att det är svårt att bedöma upplevelsen av iPadljudet eftersom respondenterna inte 

interagerade på samma sätt eller förstod hur interaktionen fungerade helt och hållet. Mer om denna 

diskussion kring respondenternas egna upplevelser av interaktionen kommer att redovisas i kapitel 

6.2 "Analys av intervjuer". 
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Ljudet av bilarna upplevdes som ganska obehagligt av respondenterna, däremot upplevdes ljudet 

inte alls av tre respondenter så medelvärdet består här av endast sex respondenter totalt. 

Behaglighetsdimensionen delades upp i två läger där tre respondenter angav värden inom 4-6 och 

tre andra respondenter angav värden inom 2-3. Samma situation skedde även i bedömningen av 

stillhet och kaos där medelvärdet hamnade i mitten av skalan. En dominerande upplevelse av 

händelsefattighet kan däremot identifieras då tre respondenter angav värden inom 5-6 och två 

respondenter angav värden inom 1-2. Detsamma kan sägas kring den upplevda enformigheten där 

tre respondenter angav värden inom 4-6 och två respondenter angav värden inom 2-3. 

 

 
 

Båtarna upplevdes som behagliga av majoriteten av respondenterna där fyra respondenter angav 

värdet 2 på ljudet, en annan respondent angav en 3:a och en utstickande respondent angav en 5:a. 

Båtljudet uppfattades inte heller av alla respondenter utan bara av sex personer. Samma värden sågs 

även i stillhetsdimensionen där den enda skillnaden var att den sjätte respondenten inte angav något 

värde alls. De flesta av respondenterna upplevde ljudet som händelsefattigt då tre respondenter 

angav värden inom 5-6 och två respondenter angav värden inom 2-3. Ljudet upplevdes även som lite 
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spännande då fyra respondenter angav värden inom 2-3 och en respondent angav ett värde på 6 som 

mycket enformigt. 

 
 

Majoriteten av respondenterna angav ett behagligt värde på dessa ljud då fyra respondenter angav 

värden inom 1-3 och två respondenter angav värden inom 4-5. Lika som med bil- och båtljudet så var 

det bara sex respondenter totalt som uppfattade dessa ljud. Ljuden upplevdes också som ganska 

stilla av respondenterna där hela skalan förutom 6:an användes. Upplevelsen av händelserikedomen 

och spänningen/enformigheten fick likadana medelvärden på 3,4. På båda dessa dimensioner fanns 

det också en stor spridning över hela skalan.  

 

De följande fyra frågorna ställdes sist i formuläret och var enkla ja eller nej frågor och en 

betygsättning av interaktionen och installationen i helhet. 
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6.1.1 Sammanfattning av formulärresultatet 
I denna del av undersökningen kan vissa generella attityder mot olika ljudelement identifieras. 

Främst är det de geofoniska ljuden ”vattenplask” och ”vindsus genom träd” som gav minst spridning 

av värden då de flesta uppfattade dessa som behagliga med angivna värden av 1-2 inom dessa två 

dimensioner. De ljudelement som gav mest spridning av värden var de antropofoniska ljuden där 

respondenternas värderingar av ljuden var väldigt olika. Här kan alltså effekten naturalization inom 

Criteria of Idealisation i M-delen av EMP modellen identifieras där naturliga ljud uppskattas mer än 

andra ljud. Men att även antropofoniska ljud som bilar, båtar och snickrande ljud också beskrevs som 

behagliga visar även på att urbana eller mänskliga ljud inte ska uteslutas som negativa utan att det 

rör sig om subjektiva uppfattningar av ljuden. Hypotesen som löd att ljud bär med sig flera kvaliteter i 

installationen visade sig stämma i denna undersökning eftersom respondenterna angav både 

negativa och positiva ordbeskrivningar på samma ljud. Detta stärks även i samband med intervjuerna 

vilket kommer att presenteras senare i rapporten. 

Formuläret visar även på att respondenterna i stort tyckte att installationen bidrog till en avslappnad 

situation, detta har tolkats som att kombinationen av ljudmiljön och den bekväma stolen har en 

”affordance” eller ”compability” som möjliggör för avkoppling. Att majoriteten uppskattar interaktiva 

inslag i installationskonst visar också på en möjlighet att fortsätta experimentera med hur interaktion 

kan användas i ljudinstallationskonst. 

6.2 Analys av intervjuer 

Intervjuerna skedde efter det att respondenterna hade fått svara på formuläret då de 

förhoppningsvis hade fått reflektera över vad de hörde i ljudmiljön. Intervjusvaren antecknades med 

kortfattade nyckelord samtidigt som intervjun skedde och en ljudinspelning gjordes för senare 

transkribering. Efter transkriberingen gjordes även meningskondenseringar av informanternas 

utsagor för att sammanfatta svaren till enstaka fraser eller ord (se Appendix C). Graneheim & 

Lundman (2004) menar att detta gör det enklare att sammanställa och se generella förhållanden 
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mellan svaren. Följande kommer en redovisning av informanternas generella svar men en del 

intressanta individuella svar lyfts även fram i analysen. 

Fråga 1: Vilken plats såg du framför dig när du lyssnade på installationen? 

Alla informanter nämnde havet eller stranden som en plats som de såg framför sig medan de 

lyssnade på ljudinstallationen. Många nämnde också specifika platser från minnesbilder och 

refererade till dem som liknande platser. Två informanter nämnde bilarna i ljudmiljön vilket 

förändrade deras bild då det inkluderade någon form av väg eller bebyggelse i närheten. En 

informant var väldigt specifik i sin beskrivning av platsen:  

 

”Det är vid stranden men det finns ändå lite bebyggelse runt omkring. Inte ute på en 

badstrand som är en enda lång sandsträcka. Utan lite längre bort så har du gräs och träd 

och du har liksom några hus lite längre bort, folk bor som bor där antingen i 

sommarstugor eller de som har lite mer pengar. Det finns ett ställe som jag åkte till när 

jag var liten... och nu också, precis utanför Göteborg vid kusten där. Lite som det...” 

 

Det som kan identifieras här är igenkännligheten av ljudmiljön vilket hör ihop med effekten typicity 

inom Criteria of Representativness enligt P-delen av EMP modellen. Här blir nöjet i den estetiska 

upplevelsen att kunna skapa en uppfattning om vad ljudmiljön representerar genom tidigare 

erfarenheter. Det som tyder främst på effekten typicity är att informanterna gärna refererade till en 

verklig fysisk plats. Lyssnarsättet förstå hör även ihop med denna effekt eftersom kombinationen av 

ljudkällorna tolkas av lyssnarna som en "representation av en viss innebörd" (Hellström, 2011, s.5). 

Fråga 2: Vad upplevde du att iPadljudet föreställde? 

Fem informanter upplevde att iPadljudet representerade vågbrus medan tre informanter upplevde 

att det representerade vindbrus. Detta är inte förvånande eftersom bruskaraktären på ljudet kan 

påminna både om vind- och vågljud beroende på vilket sätt personerna interagerade med iPaden. 

Den temporala strukturen hade förprogrammerats för att likna långsamma vågljud men två 

informanter förstod inte hur iPaden fungerade och kunde då inte framkalla ljudet på ett optimalt 

sätt. Detta berodde antagligen på missförstånd under introduktionen av iPadens funktion vilket 

kunde ha undvikits om en tydligare förklaring hade getts till informanterna. Hade det förövrigt varit 

fritt för informanterna att själva forma ljudets temporala struktur så hade resultatet eller tolkningen 

kanske sett helt annorlunda ut. 

Fråga 3: Fanns det något ljud som du uppmärksammade mer än andra? 

Många informanter uppmärksammade vattenplasket som lät konstant i ljudmiljön och de flesta 

menade att detta var ett positivt ljud förutom en informant som menade att ”vid något tillfälle blev 

de lite väl för frekventa och då var de inte lika behagliga längre”. Tre informanter nämnde de 

snickrande ljuden där två upplevde dessa som störande element medan en tredje upplevde de som 

roliga och intressanta inslag i ljudmiljön. Denna utsaga stärker även hypotesen att olika ljud har olika 

kvaliteter och bidrar med något specifikt i ljudmiljön. En möjlig förklaring till att de snickrande ljuden 

uppfattades antingen som störande eller intressanta element kan vara att de står ut i förhållande till 

resten av ljudmiljön eftersom dess karaktär passar mer in på hård fascination snarare än mjuk 

fascination. Ljuden uppstår alltså mer plötsligt och är starkare i sin ljudnivå vilket skapar en direkt 

kontrast mot de mjukare ljuden. De informanter som uppmärksammade dessa ljud direkt lyssnade 

alltså enligt lyssnarsättet lyssna. 
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Fråga 4: Var det något ljud som du inte uppmärksammade men som fanns med i 

ljudlistan? 

På denna fråga var det många som nämnde bilarna och båtarna vilket också visades i 

formulärresultatet. Det var även vissa som inte uppfattade de snickrande ljuden vilket en informant 

gav en intressant förklaring till: 

 

”Det hörde jag inte. Eller jag lade inte märke till det i alla fall sådär att "oj där är det 

någon som håller på att snickra och sågar o grejar" utan jag var helt fokuserad på 

vattenljuden och det. Också de ljuden som jag skapade med iPaden då.” 

 

Denna utsaga kan tolkas på två sätt: antingen så fungerade ljudet från iPaden och vattenplasket som 

en form av informationsmaskering då de innehar ungefär samma frekvensinnehåll som bilarna och 

båtarna eller så skapade interaktionen med iPaden en primär uppgift för informanten vilket drog till 

sig dennes uppmärksamhet så pass mycket att denne inte uppfattade resten av ljudmiljön. Det rör sig 

hursomhelst om det aktiva lyssnarsättet uppfatta enligt Schaeffers fyra lyssnarsätt då informanterna 

fokuserade sitt lyssnande på ett specifikt ljud; i detta fall iPadljudet och vattenplasket. Det var 

oförväntat att så många informanter inte uppfattade varken båtljudet eller de snickrande ljuden 

eftersom de sticker ut så pass mycket i ljudmiljön. De är båda också signalljud vilket vanligtvis 

uppmärksammas direkt enligt lyssnarsättet lyssna. Men de informanter som inte uppfattade dessa 

ljud lyssnade här istället enligt det passiva lyssnarsättet höra. Detta tyder på att informanternas 

uppfattning om ljudmiljöns figur och bakgrund är olika beroende på vilka ljud de fokuserar sitt 

lyssnande på. 

Fråga 5: Upplevde du någon form av stämning i ljudmiljön? 

De flesta informanter nämnde att de upplevde en avkopplande och lugn stämning i ljudmiljön, en 

informant tyckte även att det upplevdes som romantiskt. En informant tyckte inte att det fanns 

någon stämning alls utan menade att det kändes som bakgrundsljud på en naturutställning. Det var 

två informanter som nämnde att det uppfattades som kväll eller senare på dagen eftersom inga 

människor hördes. En informant tyckte att de snickrande ljuden störde denna stämning medan en 

annan informant tyckte att billjudet störde. Det finns alltså tecken på att ljudinstallationen skapade 

subliminala stämningar och en ambiens som generellt sett upplevdes som lugn och avkopplande. 

Fråga 6: Kunde du koncentrera dig på ljudinstallationen eller blev du distraherad av 

andra ljud? 

Denna fråga ställdes bara till de fyra informanter som testade installationen på plats i Kristianstad 

eftersom det var bara den platsen som hade tillräckligt mycket bakgrundsljud runt omkring. På denna 

fråga svarade samtliga fyra informanter att de kunde koncentrera sig på ljudinstallationen och två 

nämnde att det var väldigt fokuserat och avskärmat. Högtalarnas placering och riktade ljud lyckades 

alltså skapa ett avgränsat ljudrum och en privat akustisk arena för Fde som lyssnade på ljudmiljön. 

Fråga 7: Upplevde du ljudmiljön som realistisk? 

Samtliga informanter svarade ja på denna fråga och menade att ljudmiljön upplevdes som realistisk. 

På denna fråga ställdes också följdfrågan om det var något ljud som stack ut i ljudmiljön. En 

informant nämnde iPadljudet som onaturligt eftersom det kunde avslutas tvärt och två nämnde 

också ljudet av bilarna som förändrade ljudbilden av den idylliska strandplatsen. Här beskrev också 

en informant att ”det kändes som att vara där” och en annan beskrev att denne ”var helt inne i 
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ljudvärlden”. Dessa två svar kan tolkas som en koppling till komponenten being away eller effekten 

immersion inom Criteria of Expressiveness enligt P-delen av EMP modellen. Majoriteten av 

informanterna upplevde förövrigt att ljudmiljön var realistisk vilket också tyder på effekten 

authenticity inom Criteria of Representativeness. 

De sistföljande tre frågorna är kopplade till Viktor Ehnmarks examensarbete som fokuserar mer på 

hur interaktiva inslag påverkar ljuduppfattningen hos personer. Däremot så redovisas svaren på 

dessa frågor kort i denna rapport eftersom de är av intresse även för denna rapports frågeställningar. 

Fråga 8: Tyckte du att det var roligt att interagera med iPaden? 

På denna fråga svarade sex informanter ja och 2 informanter nej. Två av de informanter som tyckte 

om att interagera med iPaden nämnde att det var roligt att lista ut vad man kunde skapa för ljud, 

ungefär som att lösa ett pussel. En informant som inte tyckte att det var roligt menade att denne 

helst hade lutat sig tillbaka och bara lyssnat på ljudmiljön. 

Fråga 9: Var det lätt att förstå hur iPaden fungerade? 

Sex informanter svarade ett enkelt ja på denna fråga. En informant svarade nej och trodde att ljudet 

skapades genom fingrarnas rörelsehastighet runt de grafiska ringarna på iPaden. En annan menade 

att det var svårt i början att förstå hur mycket kontroll denne hade över ljudet men att det blev 

lättare att förstå hur den fungerade efter en viss tid. 

Fråga 10: Skulle du vilja ha mer valmöjligheter i interaktionen och vad skulle du vilja 

göra då? 

Sex informanter ville ha fler valmöjligheter i interaktionen och flera informanter nämnde att de skulle 

vilja ha kontroll över flera ljud eller kunna kontrollera placeringen av ljuden. En informant ville 

bestämma över vilka ljudkällor som skulle finnas i ljudmiljön och även ha möjligheten att kunna 

skräddarsy sin ljudmiljö efter olika behov: 

 

”Jaha ja juste, för nu kändes det ju mer som att det var den här blåsten som jag styrde. 

Ja det hade ju vart att jag kunde lägga till någon bil eller något mer som kom... om jag 

inte ville ha avkoppling så hade jag kunnat lägga till människor så jag hörde prat 

någonstans eller någon som åkte förbi i en båt... att man hörde folk som pratade. Kanske 

lite regn?” 

 

En annan informant var inne på samma resonemang kring större valmöjlighet av ljud men menade 

också att interaktionen kan påverka behaglighetskänslan negativt: 

 

”Ja jag skulle kunna tänka mig fler... att det skulle göra det lite roligare i alla fall... med 

flera olika sorters ljud. Och intressantare kanske men för att komma tillbaka till det som 

jag tänkte på från början så skulle väl behaglighetskänslan försvinna om det var det man 

var ute efter. För man vill ju mer kunna luta sig tillbaka i sådana fall och bara lyssna på 

vågor och lite sus och sådär. Men för att göra det hela lite mer spännande och intressant 

så skulle det vara roligare med flera ljud.” 

 

Enligt denna informant blir det alltså en konflikt mellan den intressanta interaktionen och den 

behagliga känslan av att bara luta sig tillbaka och lyssna. När för mycket fokus läggs ner på det 
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intressanta och roliga så slutar det alltså att bli en avkopplande situation. Detta är en viktig insikt som 

kan hjälpa att utveckla den interaktiva delen till något bättre och effektivare.  
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7 Slutsatser och resultat 

Denna rapport har redovisat arbetet med prototypframställningen av ett rekreativt ljudrum som har 

gjorts i samband med utställningsprojektet ”Det ligger i tiden”. Prototypens syfte är att skapa en 

behaglig och avkopplande ljudmiljö för utställningsbesökarna och ska även lösa ljudtekniska och 

akustiska problem som kan uppstå på olika utställningsplatser. En bildskiss av prototypens visuella 

design har gjorts med hjälp av en förstudie med skolungdomar från Kristianstad där designen och 

layouten tar inspiration från kaféer. Denna lösning använder riktade högtalare och absorberande 

golvskärmar som skärmar av men som ändå ger möjlighet till insyn och utsyn. Denna design tar även 

Gibsons (1979) affordancebegrepp i åtanke där den grottliknande halvinslutna layouten ska ge en 

form av ”trygghetsaffordance” som är generell för många djur inklusive människan. 

Ljudmiljön designades med inslag av antropofoniska, biofoniska- och geofoniska ljud som spelades 

upp genom två studiomonitorer. Två frågeställningar ställdes för denna undersökning där den första 

frågeställningen undersökte personers upplevelse av installationen utifrån ljudperceptuella modeller 

och den andra frågeställningen undersökte hur konceptet The Restorative Experience kan tillämpas 

kreativt och analytiskt på arbetet. 

Den första delfrågan av första frågeställningen fokuserade på personernas uppfattning av de enskilda 

ljudkällorna i ljudmiljön och dess upplevda kvaliteter. Resultatet av denna undersökning visade att 

respondenterna uppskattade främst de naturliga biofoniska och geofoniska ljuden när det gällde den 

upplevda behagligheten vilket tyder på ljudidealet naturalization. Men det visades också att en del 

respondenter uppfattade dessa kvaliteter även hos de antropofoniska ljuden. Just denna spridning av 

värderingar på ljuden visar på hur subjektivt uppfattningen av ljud verkligen är. 

Den andra delfrågan av första frågeställningen undersöktes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer där frågan handlade om informanternas estetiska helhetsupplevelse av installationen. 

Många av informanterna refererade till verkliga platser från nyblivna eller förflutna minnen när de 

beskrev platsen de såg framför sig. Den estetiska effekten kallad typicity och lyssnarsättet förstå 

identifierades alltså i samband med informanternas lyssnande då det fokuserar på identifikationen av 

ljudens representation och igenkännligheten i ljudmiljön. Många uppskattade också den interaktiva 

delen av installationen men de flesta ville också ha fler val och möjligheter att påverka ljudmiljön på 

ett mer komplext sätt. Det aktiverades flera olika lyssnarsätt hos lyssnarna. Lyssnarsättet lyssna 

aktiverades hos alla eftersom detta är det vanligaste ekologiska lyssnarsättet för att identifiera 

ljudkällor. Lyssnarsättet uppfatta aktiverades hos de informanter som antingen aktivt letade efter 

iPadljudet eller som fokuserade på ljudet av vattenplasket. Detta gjorde också att det passiva 

lyssnarsättet höra aktiverades då många informanter inte uppfattade vissa antropofoniska ljud trots 

att dessa var väl hörbara i ljudmixen enligt forskarna. Lyssnarsättet förstå aktiverades också av de 

som tolkade kombinationen av ljuden som ett tecken eller som refererade dessa ljud till en plats.  

The Restorative Experience har använts som ett kreativt och analytiskt verktyg i detta arbete. 

Kortfattat handlade den kreativa tillämpningen av konceptet om att skapa en ljudmiljö som fokuserar 

på mjuk fascination som ur ett ljudmässigt sammanhang har tolkats som temporalt långsamma 

ljudhändelser med få plötsliga ljud. Den spatio-dynamiska kartan har också framställts för att göra 

det enklare att visualisera ljudmiljön med tanke på ljudkällor, dynamik, frekvens och spatialitet. Den 

analytiska delen har främst handlat om huruvida informanterna upplevde ljudmiljön som om de vore 

där enligt komponenterna being away och extent och om den bidrog till avkoppling enligt 

komponenten compability. Majoriteten av informanterna tyckte att installationen bidrog till en 
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avkopplande situation vilket tyder på att installationen hade en compability eller en affordance som 

möjliggjorde för avkoppling. Det fanns även tecken på komponenten being away och effekten 

immersion då två informanter beskrev upplevelsen som ”att vara där”. Denna effekt uppnåddes i och 

med högtalarnas breda placering och dess riktade ljudprojektion som skapade en privat akustisk 

arena för de som lyssnade. Inga fysiologiska mätningar har genomförts för att mäta återhämtningen 

utan lämnas inför en framtida undersökning. 

7.1 Diskussion 

Att göra undersökningar kring perception är komplicerat med tanke på hur många olika synsätt detta 

område kan tolkas utifrån. I detta arbete har begrepp och teorier från olika synsätt kombinerats för 

att skapa en grundläggande förståelse för hur vi upplever vår omgivning. Gibsons (1979) direkta 

perception utgår ifrån att vi handlar och reagerar direkt utifrån våra sinnen i enlighet med 

omvärldens fysiska konstruktion. Den direkta motsatsen mot detta synsätt är indirekt perception 

eller indirekt realism där vi uppfattar och tolkar omvärlden utifrån mentala konstruktioner som vi 

sedan projicerar mot vår omvärld. Den indirekta realismen är det som Ekman (2008) skriver om när 

hon beskriver prototypteorin där vår uppfattning av objekt snarare är symboler eller idéer som vi 

själva har konstruerat som perfekta exempel av dessa objekt. På så sätt finns det heller ingen 

”absolut verklighet” eftersom verkligheten beror på personen som betraktar den. En persons 

verklighet är inte densamma som en annan persons eftersom personerna har olika livserfarenheter 

och minnen. 

Det finns diskussioner mellan de som förespråkar direkt perception över indirekt perception och vice 

versa och argumenten från båda hållen uppfattas som valida enligt mig. Personligen ser jag inget 

problem att båda synsätten kan fungera tillsammans, att vår verklighetsupplevelse eller agerande 

beror både på vad vi uppfattar direkt med sinnena i samband med mentala konstruktioner som 

kommer från våra tidigare erfarenheter. 

Jag kan också nu i efterhand känna att det finns en viss problematik i strävan efter en så realistisk 

platsgestaltning som möjligt. Den första idén av det rekreativa ljudrummet var som tidigare nämnt 

att skapa ett instängt rum som skulle ge en upplevelse av en annan plats. Detta var något som under 

arbetsprocessen ansågs vara riskabelt av forskarna eftersom det snarare kunde ge en instängd eller 

isolerande upplevelse i och med den instängda layouten. Att endast isolera den auditiva upplevelsen 

är också problematiskt i en platsgestaltning eftersom flera sinnen hämtar olika intryck, något som en 

informant även nämnde under intervjun. LaBelle (2006) menar att vi alltid är medvetna om 

"verkligheten" utanför konstobjektet och att konstrasten mellan konstens representation och det 

verkliga livet utanför därför blir väldigt tydligt för oss. Därför blir intervjufrågan som lydde 

”upplevdes ljudmiljön som realistisk?” också en problematisk formulering. En bättre formulering 

hade varit ”upplevdes ljudmiljön som trovärdig?” eftersom ordet trovärdig passar mer in på en 

konstruerad ljudmiljö och utger sig inte för att ge en realistisk gestaltning av en plats. För en realistisk 

plats är det inte, ljuden som användes i ljuddesignen kommer från ett kommersiellt ljudbibliotek och 

eget inspelat ljud från Skövde och Trollhättan. Platsen som gestaltas är alltså helt fiktiv. Men ur en 

konstnärlig synvinkel kan den fiktiva/trovärdiga gestaltningen oftast vara mer intressant än den 

realistiska. Detta är något som Marie-Laurie Ryan (2001) skriver om extensivt i sin bok "Narrative as 

Virtual Reality" då hon menar att immersion eller inlevelse inte bara skapas av den höga realismen 

hos ett verk utan av trovärdigheten i verket. Är något trovärdigt nog och intressant nog så accepterar 

vi det och reagerar mot verket som om det vore verkligt. Därför reagerar vi emotionellt även till 
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böcker trots att det fysiska mediet är väldigt tydlig för oss. Jag ser därför också möjligheter att 

experimentera mer med ljuddesignen i dessa ljudrum. Behöver ljuddesignen exempelvis 

representera en plats? Kan ljudmiljön bestå av endast en behaglig ljudkälla eller kan den bestå av 

abstrakta syntetiska ljud som i sig har en behaglig ljudkaraktär? Det finns som sagt många olika 

designval att välja mellan när det gäller ljuddesignen i dessa ljudrum. 

I detta arbete har en metod utvecklats för att göra det så enkelt som möjligt för informanterna att 

besvara frågorna och för forskare att kunna analysera svaren. I efterhand hade det varit bättre för 

undersökningens validitet om ännu fler respondenter/informanter kunde medverka, speciellt med 

tanke på den kvantitativa formulärdelen av undersökningen. En tidig idé var att låta informanterna 

själva få beskriva vilka ljud de hörde och sedan få värdera dessa med egna ordbeskrivningar. Detta 

var det som Gaver (1993) och Dubois m.fl. (2006) rekommenderade för att ta reda på hur personer 

lyssnar genom semantiska metoder. Efter att ha gjort denna undersökning så är det tydligt att en 

sådan undersökning skulle vara svår att genomföra på plats eftersom det skulle ta ännu längre tid 

och att tolka varje persons utsagor. En sådan undersökning skulle istället lämpa sig bättre på en 

fokusgrupp vilket kommer att diskuteras mer i nästa rubrik om framtida arbeten. 

7.2 Framtida arbeten 

Detta arbete har handlat om att arbeta fram en prototyp av det rekreativa ljudrummet och har 

fokuserat främst på personers ljudperception. Ett framtida arbete går vidare på detta områden men 

gör det på en djupare nivå för att skapa en färdig produkt i nära samarbete med formgivaren. Här bör 

även samarbetet med ungdomarna i Kristianstad bli ännu tätare för att de ska kunna påverka mer 

kring vilka ljud som ska finnas i ljudmiljöerna. En insikt om den interaktiva delen av installationen är 

att många tyckte att det var intressant med interaktionen men att en del också tyckte att det tog för 

mycket uppmärksamhet och att det förstörde för avkopplingskänslan. 

Interaktionen i detta arbete har fokuserat på det som Ryan (2001) kallar för reaktiv interaktion dvs. 

att verket ger direkta reaktioner på personers input mot mediet. En alternativ interaktiv lösning vore 

att fokusera på den selektiva interaktionen där personerna själva får välja mellan olika ljud som ska 

utgöra ljudmiljön och sedan luta sig tillbaka och njuta av en ljudmiljö som de själva har skapat. Ett 

befintligt exempel på denna lösning är Stephan Schützes iPad app ”Carmina Avium” (2012) där olika 

naturmiljöer kan konstrueras med tanke på ljudkällor, volym och hur frekvent ljuden ska låta. På så 

sätt kan problematiken med ljudpreferenser undvikas eftersom ljudmiljön är anpassningsbar för olika 

personers behov. Vad som är avkopplande eller rekreativt är ytterst personligt vilket också blev 

väldigt tydligt efter förstudien med ungdomarna, därför är det viktigt att fler exempel på ljudmiljöer 

tas fram och som kanske inte bara fokuseras på naturmiljöer. Genom att anordna flera möten med 

ungdomarna som fokusgrupp kan en lista med olika miljöer och ljudkällor sammanställas där allt ifrån 

biofoniska, geofoniska och antropofoniska ljud finns samlade. För att skapa en ljudapplikation som 

Carmina Avium (2012) så behövs det däremot en ljudprogrammerare där det grafiska gränssnittet på 

denna applikation skulle kunna likna den spatio-dynamiska kartan (se figur 8) där personer själva kan 

placera ut enskilda ljudkällor i sin egen ljudmiljö. Utöver detta användningsområde så kan den 

spatio-dynamiska kartan vara ett möjligt verktyg för ljuddesigner och andra discipliner att 

kommunicera ljudidéer med. På detta vis kan kartan ses som ett notationssystem som även personer 

utan större kunskap inom ljud kan relatera till. Möjligtvis kan detta också skapa ett intresse för 

ljuddesign utöver traditionell musik hos personer. Att kunna experimentera med olika ljud och bara 

sätta sig ner och lyssna på dem kan i sig vara en avkopplande handling. 
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9 Appendix A - Sammanställning av ungdomarnas 

svar 

Fråga 1: Vad är avkoppling för dig? Vad gör du för att koppla av? (14 svar) 

Generell uppfattning: Inte göra så mycket, ha tid för sig själv, komma bort från krav, mysa, läsa en 

bok eller kolla på film. 

Avstickare: springa i skogen med hunden, saltvattensdoft, julpynta och baka, spela fotboll, åka bil 

eller buss. 

 

Fråga 2: Vilken plats/rum tycker du är avkopplande och varför är den det? (12 svar) 

Generell uppfattning: rum i hemmet, tv-rummet (25%), stranden (33%). 

Avstickare: "det finns avslappnande saker i varje rum och plats, ex köpcenter", ett rum med bara 

tystnad, bussen, skogen med vattenfall. 

 

Fråga 3: Finns det några ljud som du tycker är speciellt avslappnande? (14 svar) 

Generell uppfattning och ljudkaraktärer: Vattenljud ex. regn, vågor, vattenfall och kluckande (57%), 

musik (42%), skogsljud (29%),  tv-ljud i bakgrunden(14%) 

Avstickare: Bussmotor(interiör), sprakande brasa, Morgan Freemans röst, lugnt pratande röster. 

 

Fråga 4: Finns det några ljud som du tycker är stressande? (13 svar) 

Generell uppfattning: trafik och biltutor (38%), teknologi som ex. tvljud, övergångställen, ringsignaler, 

larm, pip etc. (38%), skrik (38%), klockor (38%). 

Avstickare: Snarkningar, extrem tystnad, slaskljud, fågelkvitter, klackar mot betonggolv, "beror på 

situation, en stampande fot under ett prov kan vara stressande men inte annars", snabba fotsteg och 

andningar, myggor, musik som börjar långsamt men som ökar i takt. 

 

Fråga 5: Vad skulle ni vilja se/höra om ni fick skapa ett avkopplingsrum? (13 svar) 

Generella svar: Naturmiljöer (69% där 46% nämnde en strand- eller havsmiljö), rum med brasa (15%), 

tv-rum (15%), rum med musik (23%). 

Avstickare: Rum med tystnad, "man kan visa andra aktiviteter som ex. fotboll eller bowling, 

bowlingklot som slår ner mot golvet kan vara avslappnande för vissa.", storstadsmiljö, lycka och 

leenden, "något som alla kan relatera till som exempelvis att skratta." 

 

Fråga 6: Finns det några personliga associationer/minnen kopplade till ditt valda rum? (6 svar) 

Natur associeras med semester, varje minne har en låt, vågljud gör att jag känner mig hemma, musik 

gör allt lättare, stränder och att vara utomlands är också alltid skönt och avslappnande, när man 

somnade i bilen eller somnade med tv:n på, nej det är väl mer en känsla av trygghet och värme(om 

rummet med brasan), att sitta vid havet varje sommar och se gigantiska vågor slå mot stranden och 

lyssna på ljudet av havet och veta att här kommer man komma en dag för att stanna. 

 

Fråga 7: Vad är din syn på tystnad? När ska det vara tyst och när ska det inte var tyst? (9 svar) 

Generell uppfattning: tyst för att koncentrera sig (55%), tyst för att sova (33%), fyller ut tystnaden 

med musik (22%), den jobbiga tystnaden i samtal (33%). 
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Andra tankar: Beror på humöret, "det kan aldrig bli tyst, det finns alltid något ljud som tränger 

igenom", det ska inte vara tyst när jag är hemma, total tystnad kan få en att tänka på det som är 

viktigt, det ska vara tyst när jag tittar på film, det ska vara tyst på morgonen när jag åker buss, 

tystnad är något man behöver ibland när man ska tänka över och verkligen begrunda något. 
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10 Appendix B - Formulärdata 

Kön Ålder 

Man 50-59 

Man 50-59 

Man 50-59 

Kvinna 40-49 

Kvinna 20-29 

Kvinna 50-59 

Man 20-29 

Man 20-29 

 

Måsar 
Var ljudet 

behagligt eller 
obehagligt? 

Var ljudet stilla 
eller kaotiskt? 

Var ljudet 
händelserikt eller 
händelsefattigt? 

Var ljudet 
spännande eller 

enformigt 

1 1 3 3 

1 1 1 1 

4 3 5 5 

1 1 4 4 

1 4 2 1 

1 2 3 3 

2 3 3 3 

3 3 
 

4 

 

Änder 
Var ljudet 

behagligt eller 
obehagligt? 

Var ljudet stilla 
eller kaotiskt? 

Var ljudet 
händelserikt eller 
händelsefattigt? 

Var ljudet 
spännande eller 

enformigt 

2 2 4 3 

    3 3 5 5 

1 1 3 
 1 3 3 2 

3 3 3 3 

2 3 3 3 

4 4 4 4 

 

Vattenplask 
Var ljudet 

behagligt eller 
obehagligt? 

Var ljudet stilla 
eller kaotiskt? 

Var ljudet 
händelserikt eller 
händelsefattigt? 

Var ljudet 
spännande eller 

enformigt 

1 2 3 3 

1 1 1 1 

2 3 5 5 

1 2 3 2 

2 4 2 1 

1 2 5 3 

1 2 2 5 

1 3 3 3 
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Vindsus genom träd 
Var ljudet 

behagligt eller 
obehagligt? 

Var ljudet stilla 
eller kaotiskt? 

Var ljudet 
händelserikt eller 
händelsefattigt? 

Var ljudet 
spännande eller 

enformigt 

2 1 2 3 

1 1 1 1 

2 2 5 5 

1 1 
 

6 

1 1 6 
 1 4 2 2 

2 4 3 5 

1 3 4 4 

 

iPadljudet 
Var ljudet 

behagligt eller 
obehagligt? 

Var ljudet stilla 
eller kaotiskt? 

Var ljudet 
händelserikt eller 
händelsefattigt? 

Var ljudet 
spännande eller 

enformigt 

3 3 3 3 

1 1 1 1 

4 2 5 6 

1 1 6 
 1 2 3 2 

2 5 2 1 

5 5 3 2 

1 3 1 3 

 

Bilar 
Var ljudet 

behagligt eller 
obehagligt? 

Var ljudet stilla 
eller kaotiskt? 

Var ljudet 
händelserikt eller 
händelsefattigt? 

Var ljudet 
spännande eller 

enformigt 

2 3 6 5 

    4 2 5 6 

3 
   6 4 1 4 

3 3 2 2 

5 5 5 3 

    Båtar 
Var ljudet 

behagligt eller 
obehagligt? 

Var ljudet stilla 
eller kaotiskt? 

Var ljudet 
händelserikt eller 
händelsefattigt? 

Var ljudet 
spännande eller 

enformigt 

2 2 3 3 

    2 2 6 6 

3 
   2 2 5 3 

2 2 2 2 

5 5 5 3 

3 
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Snickrande aktiviteter 
Var ljuden 

behagliga eller 
obehagliga? 

Var ljuden stilla 
eller kaotiska? 

Var ljudet 
händelserikt eller 
händelsefattigt? 

Var ljudet 
spännande eller 

enformigt 

2 2 2 3 

    2 1 6 6 

1 
   4 5 2 2 

5 4 3 5 

3 3 4 1 

     

Tyckte du att installationen 
bidrog till en avslappnad 

situation? 

Uppskattar du 
interaktiva inslag i 
installationskonst? 

Hur upplevde du 
rörelsemönstret 

med iPaden? 

Hur skulle du 
betygsätta 

helhetsupplevelsen 
av 

ljudinstallationen? 

Ja Nej 1 3 

Ja Ja 1 1 

Nej Nej 3 5 

Ja Ja 1 1 

Ja Ja 1 1 

Ja Ja 1 1 

Ja Ja 3 2 
Ja Ja 1 1 
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11  Appendix C Intervjudata - meningskondenserade 
svar 

Fråga 1: Vilken plats såg du framför dig när du lyssnande på installationen? 
 
Skärgårdskust, måsarna vattnet. 
 
Billinge strand, hälsade ofta på, vilken stad som helst. 
 
Vattenriket, ute på stranden. 
 
Havet, trästuga, fiskande. 
 
Ett hav, väg nära, hörde bilar, tänkte på när man var mindre och badade. 
 
Kusten, vattnet, när jag var liten hos farmor på västkusten. 
 
En brygga med lite sandstrnd och vass och vatten, en egen skapelse. 
 
Stranden, man rör sig i miljön, lite bebyggelse, gräs och träd och hus längre bort, sommarstugor, minns ett ställe vid 
göteborgs kust, blandat med fantasi, Juvik. 

 

Fråga 2: Vad upplevde du att iPad ljudet föreställde? 
 
Vatten. 
 
Virvlar, rullande vågar, strömmande, lugnt. 
 
Förväntade mig att alla ljud kunde skapas, vind. 
 
Naturligt, havet och vågor. 
 
Havsbrus, typ vågor. 
 
Vinden, eller blåst som ökade i styrka. 
 
Vind eller sus. 
 

Vågor, lite större vågor, badstrand när det forsar. 

 

Fråga 3: Fanns det något ljud som du uppmärksammade mer än andra? 
 
Vattenplask, det var positivt. 
 
Vågorna när de slår mot stranden, man kopplar av. 
 
Vågor som jag upplevde, blåsten. 
 
Skvalpet och plask. 
 
Det var någon som kastade en burk (negativt ljud), måsarna som skrattade (mer positivt ljud), djur som låter känns 
mer naturligt. 
 
Blev irriterad på det sågande ljudet, störande 
 
Vågorna och vattenplasket, roligare med sågningen som lät lite då och då, det var ett positivt ljud förutom när de blev 
för frekventa. 
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De flesta vattenljuden, noterade att man gick i vattnet, går runt strandkanten, det var positivt, kluckar fint och 
svalkande, solig kväll. 

 

Fråga 4: Var det något ljud som du inte uppmärksammade men som fanns med i ljudlistan? 
 
Vindbruset. 
 
Båtar, änderna och bilarna. 
 
Bilar, snickrande, änder, båtar. 
 
Bilarna och båtarna. 
 
Vind genom trädlöven, la inte märke till det. 
 
Nej, hörde både bilar, måsar och vinden (iPadljudet). 
 
Jag blandade ihop måsar och änderna, samma med bil och båt, svårt att uppfatta i samband med iPadljudet. 
 
Bilar och båtar men jag hade för mig att jag hörde en fiskebåt. Snickare hörde jag inte, lade fokus på vattenljuden 
och ljuden som jag skapade själv. 

 

Fråga 5: Upplevde du någon form av stämning i ljudmiljön? 
 
Trevlig miljö. 
 
Avkopplande romantiskt. 
 
Nej, det var som en installation i bakgrunden om naturupplevelser. 
 
Lugnt och avslappnande. 
 
Kändes inte som dag eller högt tempo, senare på dagen då jag inte hörde  människor som pratade. 
 
Behaglig och vilsam, avkopplande förutom sågandet. 
 
Harmoni, motorljuden störde den upplevelsen. 
 

Solig sommarkväll, lugnt, folk har kommit hem från jobbet. 

 

Fråga 6: Kunde du koncentrera dig på ljudinstallationen eller blev du distraherad av andra ljud? 
 
Det kändes avskärmat. 
 
Ja det var fokuserat. 
 
Det gick bra men det var ovant att interagera med iPaden. 

 Ja, jag var helt inne i ljudvärlden. 
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Fråga 7: Upplevde du ljudmiljön som realistisk? 
 
När bilen kom så förändrades ljudmiljön där det fanns bilar. 
 
Nej de var realistiska, det finns fler sinnesintryck dock. 
 
Ja. 
 
Ja. 
 
Ja det var realistiskt. 
 
Det kändes realistiskt, det kändes som att vara där. 
 
Vinden (iPaden) kändes onaturlig eftersom den kunde avbrytas tvärt. 
 
Nej det kände jag inte, tänkte inte på bilar och båtar annars kanske de skulle sticka ut (koppling till följdfrågan om 
det var något som stack ut eller kändes onaturligt i miljön). 

 

Fråga 8: Tyckte du att det var roligt att interagera med iPaden? 
 
Nej. 
 
Ja verkligen. 
 
Ja. 
 
Ja det kändes nytt. 
 
Ja. 
 
Nja sådär, hade helst lutat mig tillbaka och bara lyssnat 
 
Det var roligt att lista ut vad som kunde skapas med iPaden. 
 
Jo det var det, satt o funderade över vilken kontroll jag hade, experimenterade, lugnande i sig när man tittade på 
ringarna, det grafiska. 

 

Fråga 9: Var det lätt att förstå hur iPaden fungerade? 
 
Ja. 
 
Ja. 
 
Ja. 
 
Ja. 
 
Ja. 
 
Ja. 
 
Nja, nej inte direkt. Jag trodde att det skulle komma mer ljud när jag snurrade på touchskärmen. 
 

Jag tror att jag listade ut det i slutet men i början var det lurigt att förstå hur mycket kontroll jag hade. 
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Fråga 10: Skulle du vilja ha mer valmöjligheter i interaktionen och vad skulle du vilja kunna göra i så fall? 
 
Kanske om det skulle höras bättre. 
 
Nej, det var tillräckligt. 
 
Ja, styra allt jag hör och även det jag inte hör. 
 
Ja styra ljudens plats, var de befinner sig. 
 
Jag skulle vilja ha mer ljud, satte och försökte kolla om det inte fanns fler ljud. 
 
Det kunde ha varit att kunna lägga till en bil, något som kom, en människa eller nån båt, kanske lite regn. 
 
Jag skulle vilja kunna göra fler ljud, det skulle bli mer intressant men behaglighetskänslan skulle försvinna om man 
satt och påverkade. 
 
Om man hade nåt mer ljud eller påverka vågornas panorering så att det passar ihop med fingerrörelserna, mer 
komplext. 

 


