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Sammanfattning 
 

Denna rapport undersöker om det finns en märkbar skillnad i hur människor 

uppfattar sina omgivningar i form av ljudlandskap och om det finns en skillnad kan det 

i så fall bero på var man bor. För att kunna ta reda på detta har man låtit 

respondenterna återge två ljudlandskap, ett urbant och ett landsbygds-landskap, med 

hjälp utav ett verktyg. Verktyget som utvecklats är ett ljudbord och använder sig utav 

brickor med symboler undertill som representerar ljud. Undersökningen har använt 

sig av data från kvantitativa och kvalitativa intervjuer men även observationer av 

ljudlandskapsåtergivningarna. Undersökningen baserar sig på Schafers teorier runt 

ljudlandskap och hur de existerar i människans närvaro där Truax, Ball m.fl. 

ifrågasätter eller stärker de teorier som Schafer stadgat. Observationerna utfördes med 

tio respondenter. Resultatet visar att det inte existerar en märkbar skillnad på hur 

människor uppfattar ljudlandskap oavsett var de bor. Istället visade det sig att det är 

personens erfarenheter och kulturella ställning som har störst påverkan på hur man 

uppfattar ljudlandskap.  

Nyckelord: Ljudbord, Ljudlandskap, Ljudlandskapsåtergivningar, Schafer. 
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1 Introduktion   

I dagens urbana samhälle ses informationsbäraren ljud allt för ofta som ett överflödigt 

irritationsmoment och anses vara oljud för de flesta öron. Som ersättning förlitar människan 

sig på ögat som informationssamlare. Denna studie vill påvisa hur ljud fungerar. Framför allt 

kommer studien att undersöka hur människor lyssnar på sin omgivning  samt om det finns 

gemensamma nämnare i hur människor lyssnar på sin omgivning beroende på var de bor.  

Olika sorters ljudlandskap kommer i relation till historien att förklaras samt hur de har 

utvecklats till det de är idag. 

 

Det teoretiska underlaget för studien baserar sig på forskning runt ljudlandskap 

(soundscape) och dess historia men börjar med att klarlägga vad ljud är och vad för funktion 

ljudet har. Vidare klargörs bakgrunden till vad minnet hos människan har för bidragande 

faktor till hur människan lyssnar på sin omgivning.  Schafers (1994) teorier står för den 

huvudsakliga bakgrunden där ljudlandskap förklaras grundligt. Vidare klarlägger Schafer  

hur ett ljudlandskaps detaljrikedom kan mätas genom  Hi-fi och Lo-fi. Ett Lo-fi landskap har 

en allmänt hög brusnivå och är exempelvis en stad och ljudet som informationsbärare 

fördunklas i mängden av andra informationskrävande källor. Ett Hi-fi landskap är 

motsatsen mot ett Lo-fi landskap där ljudets information lätt kan tas upp av respondenten 

och förmedlar viktiga händelser i omgivningen. Vidare går bakgrunden igenom vad buller är 

och hur det påverkar ljudlandskapens möjlighet till att förmedla information. 

 

Produkten som producerats är ett ljudbord vars funktion är att återgiva ljudlandskap. 

Ljudbordet har gett ett analytiskt forskningsunderlag för att kunna studera respondenterna. 

Resultatet av undersökningen ger viktig information om hur den enskilda personen 

uppfattar urbana och naturliga ljudlandskap. 
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2 Bakgrund 

2.1 Varför låter det? 

Ljud är i grund och botten tryckvariationer som åstadkommits av ett vibrerande objekt där 

dessa tryckvariationer förändrar trycket i det medium som objektet befinner sig i. 

Människan uppfattar dessa tryckvariationer genom hörselorganet där trumhinnan tar upp 

variationerna av ljudet och sedan skickar vidare dessa genom vibrationer. Vad det är som 

skapar ljudet har en stor påverkan på hur vi uppfattar ljudet. Som Schnupp, Nelken & King 

skriver:”things make sounds, and different things make different sounds” (Schnupp, Nelken 

& King 2010, s. 13). Exempelvis om en hammare slås in i en betongvägg så kommer det inte 

att låta likadant som om hammaren istället träffar en trävägg. Orsaken till detta fenomen är 

att objekten har akustiska egenskaper där olika frekvenser uppstår beroende på vad objektet 

består av. Även en skillnad i ljudet hörs beroende på vilken interaktion som sker med 

objektet. Klappar man på träväggen kommer det inte att låta likadant som när hammaren 

träffar väggen, detta för att tryckvariationerna blir annorlunda på grund av att objektet satts 

i svängning på olika vis och med olika intensitet. Storleken på ett objekt har även det stor roll 

i hur ljudets karaktär byggs upp. Ju större objekt desto lägre frekvens, samt ju mindre objekt 

desto högre frekvens (Schnupp, Nelken & King, 2010).  Ljudets egenskaper slutar inte här, 

objektets struktur och form har även det en bidragande faktor på hur ljudets uppbyggnad 

blir. En cylinderformad aluminiumplåt återger inte ett likadant ljud som en 

aluminiumplatta. Ljudet bär alltså information och ledtrådar angående objektets egenskaper 

och aktivitet samt vad som sätter objektet i svängning. Man lyssnar således inte efter 

vibrationerna utan efter källan som skapar vibrationerna och vad den har att berätta 

(Schnupp, Nelken & King 2010). Det finns flertalet olika kategorier inom ljud men den som 

involverar majoriteten av de ljud som existerar i dagens samhälle är sonifiering 

(Sonification). Scot Gresham-Lancaster och Peter Sinclair gör en tydlig beskrivning av hur 

sonifiering fungerar ”Sonification is the use of non-speech audio to convey information” 

(Gresham-Lancaster & Sinclair 2012, s. 68). Sonifiering är således alla ljud som förmedlar 

information som inte kan kategoriseras som röst (Gresham-Lancaster & Sinclair 2012). 

2.2 Vad har minnet för funktion? 

Som framgår ovan kan människan genom hörseln avgöra vad ett objekt består av, hur dess 

form är samt vad som reagerar mot det, och varför hörseln kan detta är på grund av 

människans minneskapacitet. Således är det ens erfarenheter som är anknutna till 

minnesförmågan. Om exempelvis en kniv har tappats på ett trägolv vid ett tidigare tillfälle 

kan människans minne med lätthet avgöra och klassificera objektet och interaktionen med 

omgivningen nästa gång det händer. Däremot är det inte själva ljudet vi memorerar utan 

tillfället när det händer. Denna minnesförmåga är en effekt där den bringar tillbaka en 

situation eller atmosfär till lyssnarens medvetande genom det ljud som nyss utspelade sig. 

Jean Augoyard och Henry Torgue benämner denna effekt “anamnesis” och förklarar den på 

följande vis ”Anamnesis, an evocation of the past, refers to situations in which a sound or a 

sonic context revives a situation or an atmosphere of the past” (Augoyard & Torgue 2006, s. 

21). Anamnesis smälter samman perceptionen av ljudet och minnet hos lyssnaren och det 

skapas en unik anspelning för varje individ. Om två personer lyssnar på samma ljudmiljö 

betyder det inte att de kommer att uppväcka samma känsla av ljudmiljön, utan istället 

frambringa ett personligt minne från förr där ljudmiljön haft liknande egenskaper och 
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uppbyggnad. Anamnesis bygger således på att memorera känslor för en händelse med hjälp 

utav ljud där ljudet spelar roll för att återuppväcka detta minne. Anamnesis kan efterlikna 

den individuella psykologin och är direkt kopplad till allmänna perceptionen där varje 

individ har en annorlunda upplevelse och händelse under livets skede. Augoyard och Torgue 

förklarar ”The particular timbre of a voice recalls a specific person; a certain song allows one 

to revisit a day in the past; a particular ambiance evokes memories of years past” (Augoyard 

& Torgue 2006, s. 22). Ljudet fungerar som en nyckel till det förflutna där den öppnar dörrar 

till minnen som blivit glömda och allt detta genom perceptionen av människans tidigare 

upplevda händelser och erfarenheter (Augoyard & Torgue 2006). 

2.3 Ljudlandskap 

Ljud förekommer näst intill aldrig ensamma utan förekommer tillsammans med en uppsjö 

av andra ljud. Denna uppsjö av ljud benämns av R, Murray Schafer som ett ljudlandskap 

översatt från ordet soundscape (Schafer 1994). Ett ljudlandskap är begränsat till de ljud som 

kan höras inom det område man befinner sig i. ”A soundscape consists of events heard not 

seen” (Schafer 1994, s. 8). Ljudlandskapet har således inget samband med synen och 

begränsas endast av räckvidden av ljudkällorna. Benämningen ljudlandskap är ett akustiskt 

ämnesområde där allt från ett radioprogram, en musikalisk komposition till en 

utomhusmiljö betecknas som ett ljudlandskap. Schafer menar att vi kan isolera en akustisk 

miljö som ett ljudlandskap, på samma sätt som en studie av ett givet landskap utförs. 

Skillnaden är dock att en beskrivning av ett direkt intryck av ljudlandskapet är svårare. Det 

finns inget i ett ljudlandskap som kan motsvara det omedelbara intrycket som ett fotografi 

av ett landskap ger (Schafer 1994). Kameran ger möjligheten att fånga de framträdande 

dragen i fotografiet där intrycket blir direkt uppenbart. Mikrofonens funktion är däremot 

helt annorlunda, den fångar detaljer. För att fånga samma framträdande drag och uppenbara 

intryck med mikrofonen måste tusentals inspelningar göras och detta med precision och 

skicklighet. Således är slutsatsen att mikrofonen och kameran utför två helt olika sysslor, 

kameran fångar intryck medan mikrofonen fångar detaljer. Ett landskaps beståndsdelar är 

vattnet, vinden och jorden. Dessa tre delar utgör grunden till den allmänna ljudupplevelsen 

och således hur det initiala intrycket av ljudlandskapet kommer att bli (Schafer 1994). 

Artikeln Soundscape Ecology The Science of Sound in the Landscape (Bryan C Pijanowski, 

Luis J Villanueva-Rivera, Sarah L Dumyahn; Almo Farina, Bernie L Krause, Brian M 

Napoletano, Stuart H Gage, Nadia Pieretti 2011, s 1) förklarar “Sounds are a perpetual and 

dynamic property of all landscapes” ljuden härrör alltså från sitt ursprungliga landskap där 

de tre grundstenarna utgör basen, ett naturlandskap. Sedermera beroende på antropogena 

ljudens (mänskliga ljud som maskiner och bilar) intensitet formas ljudlandskapet till 

exempelvis till en motorväg eller en stad (Schafer 1994). 

Barry Truax (2008) delar uppfattning med Schafer (1994) om vad ett ljudlandskap är och 

hur det kan uppfattas. Han menar att ett ljudlandskap kan kategoriseras till vad som helst. 

Det är enligt Truax viktigt att en ljudlandskapskategori har en stark relation till perceptuella 

vanor så att de ljud som klassificeras inom kategorin har kulturell och symbolisk betydelse 

för samhället. Dessutom menar han att dessa begrepp är starkt bundna till lyssnarens 

förmåga att tolka de ljud inom ljudlandskapet som både innefattar sociala, kulturella och 

psykologiska aspekter inom perceptionen av ljuduppfattning (Barry Truax 2008, s. 106). 

Truax menar att ett ljudlandskap kan lyssnas på som om det vore musik och likaså kan ett 

musikstycke lyssnas på som om det vore ett ljudlandskap (Truax 2008, s. 108). 
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2.4 Hi-Fi och Lo-Fi landskap 

Ett ljudlandskaps auditiva ljudform och intryck kan enligt Schafer delas in i två kategorier, 

Hi-fi och Lo-fi. Med ett Hi-fi landskap menar Schafer ett ljudlandskap där minsta avvikelse 

från den originella ljudbilden kan förmedla intressant samt viktigt information till lyssnaren. 

Landskap som kan betecknas ett Hi-fi landskap är platser som har en allmänt låg brusnivå 

(ambient noise level), detta kan involvera glesbygden, skogen, havet etc. Natten kan ses mer 

Hi-fi än dagen samt forntiden mer än den moderna tiden. Det tysta landskapet låter 

lyssnaren höra längre, lika så som glesbygds-landskapet låter en att se längre (Schafer 1994). 

Truax förklarar att Hi-fi landskap är varierande och lokala till den plats de utspelar sig. Ett 

Hi-fi landskap ur en ekologisk synpunkt har en population av många enskilda arter som är 

ett resultat av de lokala förhållandena. Hi-fi landskapets ljud är informationsrika och tolkas 

av lokalbefolkningen med precision då de förstår ljudens kontext. (Truax 2008, s. 104). 

Motsatsen till Hi-fi är ett Lo-fi landskap. Dessa landskap har en allmänt hög brusnivå där 

ljudbilden ofta fylls med ett överflöd av antropogena ljud som bilar, tåg, maskiner mm. 

Schafer skriver:”The pellucid sound - a footstep in the snow, a church bell across the valley 

or an animal scurrying in the brush - is masked by a broad-band noise. Perspective is lost” 

(Schafer 1994, s. 43). För att dessa transparenta ljud skall kunna höras måste de vara kraftigt 

förstärkta, så pass mycket att de kan urskiljas från den existerande ljudbilden (Schafer 

1994). Schafer menar att i ett Lo-fi landskap existerar inte perspektivet i ljudet utan endast 

närvaron av ljuden finns kvar. Med ett Lo-fi landskap menas städer, industrier, trafikerade 

vägar mm. Lo-fi landskapen är enhetliga och låter ungefär likadant överallt enligt Truax 

(2008). Lo-fi landskapet verkar skapa en gemensam vana av att inte lyssna på sin omgivning 

där detta i sin tur kan vara skadligt för miljön och även individen. Skadligheten ligger i att 

man inte märker av när ljudlandskapet försämras (Truax 2008, s. 104). Majoriteten av de 

ljud som skapar en allmänt högre brusnivå är som ovan skrivet en stor del av de antropogena 

skapelserna. Enligt Schafer är det dessa som skapar ett problem i det globala ljudlandskapet. 

Dessa nya ljud som uppkommit under det senaste århundradet har förändrat 

ljudlandskapets mening och innebörd där människan mer och mer förlitar sig på sin syn 

istället för hörseln (Schafer 1994).   

Schafer och Truax (1999) menar att en fortsatt separation ifrån de Hi-fi akustiska 

landskapen skapar en isolering från vår omgivning och att vi måste lista ut hur vi skall kunna 

bevara de Lo-fi akustiska landskapen. Kristian Derek Ball (2012) funderar däremot på om 

dessa Lo-fi ljud vi blir matade med är det vi bör se som den nya ljudmiljön. ”With both the 

movements of our body (oral emissions) and the use of personal communication devices as 

extensions of our thoughts, there are significant sonic additions to our physical world-space” 

(Ball 2012, s. 58). Ball menar att ljudlandskapet vi hör är ett gränssnitt och om vi definierar 

teknologin som en beståndsdel av den mänskliga individen så kan vi realisera dennes roll i 

att leverera ljud till användaren (Ball 2012, s. 1). 

 

2.4.1 Historiens uppbyggnad av ljudlandskapen 

Dagens ljudlandskap som de flesta vet låter helt annorlunda gentemot forntidens 

ljudlandskap där maskiner och andra mänskliga ljud inte existerade. I denna del av 

bakgrunden kommer en fördjupning inom vilka eror och händelser som ändrade 

ljudlandskapen till det de är i dag. 
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2.4.2 Landsbygdslandskapet 

Förr i tiden, innan maskiner och elektriska uppfinningar fyllde ljudbilden, existerade 

jägarsamhällen. I dessa jägarsamhällen fanns det en allmän tystnad. Det som störde denna 

allmänna tystnad var ljud som hade syfte att skicka information långväga eller för att 

skrämma ut djur från sina skrymslen. Hornet var det första som aktivt användes i detta syfte 

och hade flera användningsområden. Hornet användes både till att vara signalbärare för att 

skicka information men även att desorientera samt skrämma djuren de jagade. Ett citat ur 

The Soundscape: the Tuning of the World om hur jakten kunde se ut (Schafer 1994). 

 During the formation, in which the hunters enclosed the area on three 

sides and the beaters on one, everyone was very quiet so as not to disturb the 

animals. The silence was broken by a horn signal, which was answered by a 

terrible, shrill toot from a single-pitch trumpet (which looked like a toy trumpet) 

blown by one of the beaters. (Schafer 1994, s. 46)  

      

Hornet hade flera funktioner förutom att skapa panik för de jagade djuren, det användes för 

att skicka exempelvis varningar, att uppmana till stöd, ange omständigheter i jakten och 

även förklara vilket djur som fällts av jägarna. Hornets användning sträckte sig sedan 

utanför jakten där man hittar det i både administrationen av post, i krig men även i musik. 

Hornets användningsområde har varit stort på grund av att det kunnat skicka informativa 

signaler långt och precist, om det så vore att posten kommit eller att armén tagit till reträtt 

(Schafer 1994). 

Krig och religion har funnits i världen under decennier där ljud har varit en stor del av deras 

kännetecken och är än idag. Arméer var ofta ett visuellt spektakel med sin dekorering men 

striden mellan de stridande parterna var akustisk och högljudd enligt Schafer (1994). 

Antingen använde man ljudets egenskaper som en fördel eller bemötte det som en nackdel. 

De forntida generalerna i Grekland förespråkade att man skulle skicka in sin armé skrikande 

och även ibland löpande mot fienden då utseendet och ljudet av detta skulle förbrylla 

fienden och skapa tvivel på stridens utgång (Schafer 1994). Ett klassiskt exempel på hur ljud 

och musik använts som vapen i historien är striden mellan det Bohemiska korståget och 

Prokop den Stores arméer.  

 It was at three o’ clock on August 14th, 1431, that the crusaders, who were 

encamped in the plain between Domazlice and Horsuv Tyn, received the news 

that the Hussites, under the leadership of Prokop the Great, were approaching. 

Though the Bohemians were still four miles off, the rattle of their war-wagons 

and the song, “All ye warriors of God,” which their whole host was chanting, 

could already be heard. The enthusiasm of the crusaders evaporated with 

astounding rapidity…. The German camp was in utter confusion. Horsemen were 

streaming off in every direction, and the clatter of empty wagons being driven off 

almost drowned the sound of that terrible singing… So ended the Bohemian 

crusade. (Schafer 1994, s. 50) 

Schafer förklarar att detta knep som utnyttjades utav Prokops arméer skulle i dagens ljudbild 

sannolikt inte ha burit samma effekt. Detta för att dagens ljudlandskap befolkas av en mängd 

lågfrekventa ljudkällor som närmast efterliknar den ljudbild Prokops arméer återskapade. 

Fienden såg ljudbilden som en styrka hos Prokops arméer och flydde därefter för att undvika 

en massaker (Schafer 1994). 
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Religion känns igen på storslagna byggnadsverk och signaler i form av klockor som ekar 

långväga över landet. Dessa klockor som ringer var ett sätt att få gud att lyssna men även 

bringa människan närmare gud. I ett samhälle på medeltiden var det kyrkklockan som 

dominerade ljudlandskapet och inte mycket annat kunde överstiga klockans ljudnivå 

(Schafer 1994). De ljud som tagits upp hittills har varit sådana som når långt och majoriteten 

av dem kännetecknar normalt inte den vardagliga ljudbilden. Samuel Rosens studie tas upp 

av Schafer (1994). Rosen studerade en by i Sudan där han såg en likhet i hur ett ljudlandskap 

kunde låta under medeltiden. Den sudanska byns normala ljudnivå understeg 40 decibel, de 

som arbetade med olika sysslor hade en ljudnivå på 73-74 decibel.  Den högsta ljudnivån 

mättes när byn hade fest och översteg 100 decibel. Givetvis går det inte säga att en by i 

Sudan har samma audiella uppbyggnad och ljudnivå som en by i västlandet under 

medeltiden hade. Däremot bör ett sammanhang kunna ses i den allmänna ljudnivån, 

eftersom ingen industriell eller elektronisk teknologi finns till som skapar en högre ljudnivå. 

Landsbygdslandskapet är ett Hi-fi landskap och förmedlar lätt information och perception 

via ljudets vägar (Schafer 1994).  

2.4.3 Den Industriella och elektriska revolutionen 

Dagens samhälle är uppbyggt och förlitar sig på en mängd industriella maskiner och 

elektriska verktyg. Dessa maskiner och verktyg underlättar inte bara vardagen utan för med 

sig sitt nya ljud. Den första maskinen som uppfanns var John Kay’s ”Flying shuttle” 1733. 

Flying shuttle var en högljudd maskin som gav ifrån sig ett mekaniskt oljud som var 

öronbedövande. Denna maskin var steget in i västvärldens industriella era även kallat den 

”Industriella revolutionen” enligt Schafer (1994). Hundratals mekaniska maskiner uppkom 

snart efter John Kay’s skapelse och påbörjade som sagt den industriella revolutionen. 

Vardagens normala ljudlandskap förändrades drastiskt där maskinerna fyllde 

ljudlandskapets frekvensspektra. Ett välskrivet scenario i hur en arbetsplats vid en maskin 

kunde låta.  

A hasty lunch was eaten as they stood, without leaving their positions, and then 

another couple of hours brought them near to dinner time; the inexorable wheels 

continuing to spin, and the penetrating hum of the thresher to thrill to the very 

marrow all who were near the revolving wirecage. (Schafer 1994, s. 73). 

Människan var däremot inte nöjd med det arbetstempo maskinerna hade utan ville utveckla 

det ytterligare. Man såg fördelarna i att uppfinna en elektronisk motsvarighet till den 

mekaniska maskinen. Runt 1850 hade majoriteten av maskinerna blivit utbytta mot sin 

elektroniska motsvarighet. Dessa maskiner kunde arbeta fortare och kunde vara aktiva 

under hela dygnet. De ljud som de elektroniska maskinerna gav ifrån sig kan liknas vid de 

mekaniska maskinernas men de arbetade i en snabbare takt och därmed blev ljudet mer 

konstant (Schafer 1994).  
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Figur ett visar skillnaden på slagljud och maskin/elektricitetsljud. Maskin/elektricitetsljuden 

håller på konstant medan slagljuden når en högsta nivå och försvinner sedan gradvis. 

Oavsett om de konstanta ljuden har en allmänt lägre decibelnivå fylls ljudlandskapet av 

hundratals olika konstanta ljud där dessa adderas till varandra och skapar en allmänt högre 

ljudnivå (Schafer 1994). 

2.5 Noise - Brus 

Sedan tidigare har bakgrunden gått in på vad brus kan vara och hur det kan störa 

ljudlandskapet och hörseln i sig men i detta kapitel klargörs brusets uppkomst och vilken 

forskning som existerar. Det finns flertalet olika definitioner av vad brus (noise) är, se Bailey 

(1996), Truax (1999) och Levarie (1977) som exempel. Brus är grovt tolkat oönskade ljud 

som oftast är grovt förstärkta och därmed gör det svårt att höra de ljud som lyssnas på. Brus 

kan vara allt från en röst till en flygplansturbin allt beroende på vad det stör. Brus har ofta en 

negativ inverkan på ljudlandskapet och även på människorna. I dagens urbana ljudlandskap 

är brus en byggsten utav flera som formar det urbana ljudlandskapet Truax (1999). 

2.5.1 Buller, det urbana landskapet och tidigare forskning 

Det finns flera ljudlandskapsstudier som fokuserar runt hur vissa akustiska komponenter 

formar de urbana miljöerna till att utstråla en lågfrekvent ljudbild, Attenborough menar att 

det förhöjda användandet av maskiner och fordon (antropogena ljud) är orsaken till den 

lågfrekventa ljudbilden (Attenborough 1976). De urbana miljöerna domineras av de 

antropogena ljuden och skapar en förorening av det originella ljudlandskapet. Som Schafer 

skriver är bullret en förorening och ett världsproblem som mött sin smärtgräns (Schafer 

1994). Även M, Southworth (1969) menade att de urbana ljudlandskapen på grund av de 

teknologiska framstegen håller på att nå sin smärtgräns. Han ansåg att stadsborna 

bombarderades av en kontinuerlig ström av ljud som kräver en hög uppmärksamhet, där alla 

andra element som tvingade sig på stadsbon var en överdos som direkt skapar en universell 

sköld som blockerar att alla intryck tas in (Southworth 1969). Som Schafer gått in på 

försvinner perceptionen och endast en närvaro existerar i det urbana landskapet (Schafer 

1994).  

Tidigare undersökning inom ljudlandskapsåtergivning av urbana moderna miljöer har 

utövats av ett antal forskare. Ett av de bättre exemplen är artikeln Ecological Validity of 

Soundscape Reproduction (C Gustavino m.fl. 2005). Studien involverar två test, första testet 

är en stereofonisk återgivning och det andra en flerkanalsreproduktion. Studien undersöker 

vilken påverkan en reproduktionsmetod har på en kognitiv bearbetning av ljudlandskap i 

Figur 1 – grafiska nivåupptagningar av typiska 
konstanta ljud och slagljud. (Schafer 1994, sid 
79). 
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laboratorieförhållanden. Forskningen har baserats på lingvistisk utforskning av verbal data. 

Ecological Validity of Soundscape Reproduction (Gustavino m.fl. 2005) använde sig av tre 

experiment och studerade sedan experimenten i förhållande till varandra såväl som 

individuellt. Samtliga experiment krävde att försökspersonerna hade bott i en storstad i 

åtminstone fem år. Samma semistrukturerade frågeformulär användes till alla tre 

experimenten. Emellertid fokuserade experiment ett på att intervjua respondenterna på 

plats i städerna (Paris och Nantes). Även det omgivande ljudlandskapet spelades in från de 

olika intervjuplatserna under experiment ett. Detta för att kunna använda materialet till de 

resterande två experimenten (Gustavino m.fl. 2005). Experiment två utfördes i ett akustiskt 

isolerat rum där inspelningarna från experiment ett spelades upp genom ett 2.1 system som 

var synligt för respondenterna. Experiment tre använde sig utav ett 5.1 system som var dolt 

för respondenterna. Resultaten från experimenten konkluderade att specifika särdrag hos 

den mentala representationen måste tas hänsyn till vid utformningen av liknande 

experimentella arrangemang för att säkerställa ekologisk validitet (Gustavino m.fl. 2005). 

Ekologisk validitet är ett begrepp som används för att beteckna graden av generaliserbarhet 

hos psykologiska resultat och möjligheten till att tillämpa resultaten i det verkliga livet. 

Vidare forskning som behandlar området är Atkinsons (2011) artikel Surrounded by sound. 

Atkinson undersöker vad teknologiska funktioner som flerkanaligt ljud och filmiska tekniker 

har för påverkan på vår uppfattning och uppskattning av ljud. Ljudlandskapsåtergivningen 

skapades i en tredimensionell ljudstudio. Ljudlandskapet var ett sportevenemang som skulle 

likna det ursprungliga ljudlandskapet så mycket som möjligt Atkinson (2011). 

Med dessa insikter om ljudlandskap samt hur forskning har utformats inom området har ett 

verktyg (ljudbord) skapats. Detta för att bevisa skillnaden mellan olika respondenters 

uppfattningar av ljudlandskap.  
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3 Problemformulering  

Genom att analysera redan existerande forskning som föregående kapitlet kan ett 

genomgående särdrag konkluderas. Att de andra studiernas ljudlandskap återskapats i 

labbmiljöer av forskare med professionell kunskap om ljudlandskap för att sedan analyseras 

mot respondenter. Denna studie riktar sig däremot att låta respondenterna skapa sin 

uppfattning om hur ett specifikt ljudlandskap låter där professionella utövare inte är 

involverade. Gustavinos m.fl. (2005) forskning om ljudlandskapsreproduktion använde sig 

endast av respondenter som bott i en stad under minst fem år. Genom detta krav kunde 

forskarna anta att respondenterna fått en tillräcklig hög uppfattning om hur det urbana 

ljudlandskapet låter och även förstod innebörden av ljuden som existerade i städerna. Även 

denna studie har utnyttjat samma tankesätt och ställt kravet på att respondenterna skall ha 

varit bosatta i sin omgivning i minst fem år. Augoyard & Torgues (2006) teorier angående 

minnesförmågans effekt anamnesis har analyserats gentemot försökspersonernas resultat. 

Teorierna genererar frågeställningen nedan och bereder även grund i hur analysen har 

angripits. 

3.1 Frågeställning 

 Kan man se en utmärkande skillnad i hur ljudlandskapsåtergivningarna formas av 

personer som bor i ett Lo-fi landskap gentemot de som bor i ett Hi-fi landskap? 

 Om en skillnad existerar vad är det som utmärker den? 
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3.2 Metodbeskrivning 

För att kunna få ut rätt forskningsunderlag ur frågeställningen behövde ljudbordet en mängd 

ljud. Ljuden efterliknar dagens ljudlandskap som existerar men eftersom både ett naturligt 

ljudlandskap och ett urbant ljudlandskap återges av respondenterna har både antropogena 

och naturliga ljud behövts för studien. De antropogena ljuden är nästintill otaliga men de 

mer kända ljuden finns tillgängliga i ljudbordet för att kunna skapa ett komplett 

ljudlandskap: 

 Maskiner, fordon 

 Industrier, konstruktion av hus etc 

 Tjatter från människor 

 Gatumusikanter 

 Passerande fordon 

De naturliga ljuden är ljud som skapats utan mänsklig interaktion så som: 

 Åska 

 Regn 

 Vind 

 Vågor 

 Strömmande vatten 

 Bäckar 

 Djur 

De antropogena ljuden har i sin helhet en gemensam nämnare och det är att de lägre 

frekvenserna formar ljuden, det finns såklart undantag som sirener och röster mm. De 

naturliga ljuden formas runt naturliga fenomen som vind, regn men består även till stor del 

av djur, växtlighet mm. En kombination av alla dessa ljud skapar antingen ett mer urbant 

eller ett mer naturligt ljudlandskap.  

Respondenterna har återgett två stycken ljudlandskap. Dessa ljudlandskap har skapats för 

att se om det finns någon nämnvärd skillnad på uppfattningen av ljudlandskapen beroende 

på var respondenten bor och har bott. Den existerande ljudlandskapsforskningen inom 

området, se (Gustavino m.fl. 2005), ger underlag för hur respondenter har valts till studien 

och hur en generalisering kunnat appliceras på arbetet (Østbye, Knapskog, Helland, Larsen 

2002). Eftersom hela forskningen grundar sig i ljudbordets användning har stort fokus legat 

i att skapa en högkvalitativ produkt med ett lätt användargränssnitt.  

3.2.1 Undersökningsmetod 

Det första som utfördes var en kvantitativ undersökning genom ett formulär med enklare 

frågor. Detta formulär är främst till för att urskilja respondenternas vana av olika ljudmiljöer 

men ligger till grund för att se om andra faktorer kunnat påverka det slutgiltiga 

forskningsresultatet. Den kvantitativa undersökningen har skett på olika ställen under 

flertalet dagar men i direkt närvaro till Skövde stad.  
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Efter att den kvantitativa undersökningen blev klar och ett önskat antal respondenter funnits 

kunde den kvalitativa observationens faser påbörjas. Respondenterna delades in i två 

grupper beroende på om de bodde i en stad eller på landet. Efter indelningen fick 

respondenterna återskapa två stycken ljudlandskap, ett Lo-fi landskap samt en Hi-fi 

landskap. För ökad reliabilitet, spelades ljudlandskapen in efter att respondenterna var 

nöjda med återgivningen samt fotografi på både ljudbordets ovansida och kamerans syn 

togs.  Genom insamlingen av dessa data har man lätt kunnat återgå till observationerna för 

att enkelt leta nya anknytningar och förklarningar till varför respondenterna använt sig utav 

specifika ljud.  Efter att observationerna var klara med respektive respondent utfördes en 

mindre kvalitativ intervju beträffande ljudbordets funktion och precision för att återge 

ljudlandskap. De kvalitativa intervjuerna har tagits i beaktande då validiteten av forskningen 

har kunnat bli påverkad av ljudbordets återgivningsmöjligheter.  

Observationens resultat har därefter blivit analyserat genom en sammanställning för att 

tolka de ljud som använts av respondenterna för att skapa respektive ljudlandskap. Det 

urbana ljudlandskapet har inte blivit bedömt gentemot landsbygdslandskapet men troliga 

enskilda ljud som använts i båda ljudlandskapen har studerats för att förstå ett samband 

mellan återgivningarna. Vidare har den kvalitativa intervjun angående ljudbordet fungerat 

som en validitetspelare för att styrka eller utesluta giltigheten av ljudbordets funktion som 

ljudlandskapsåtergivare.  

Analysens avsikt har varit att se om det existerar en ljudförståelse hos respondenterna av de 

ljudlandskap som existerar omkring dem i vardagen. Dessutom har analysen fungerat som 

ett prov för ljudbordets kompetens som en ljudlandskapsåtergivare. Vidare har 

observationernas data använts för att se om det existerat vissa ljud eller frekvensgrupper 

som prefererats eller negligerats i de olika ljudlandskap som återgetts. Således kan man med 

erfarenhet av observationerna planera med en större precision vilka ljud som krävs för att 

skapa en realistisk återgivning av ett ljudlandskap inom film, spel mm. 

3.2.2 Metoddiskussion 

Både en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsmetod har nyttjats för att lösa analysen. 

Den kvantitativa undersökningen har använts primärt för att ge ett underlag till vilka som 

kommer att observeras. Genom den kvantitativa undersökningen har validiteten stigit samt 

att generaliseringen av respondenterna blivit lättare. Den kvalitativa undersökningen har 

tagit fram en stor mängd data som krävde en omfattande analys. Då det inte finns några rätt 

och fel i en ljudlandskapsåtergivning har det varit upp till forskaren att föra vidare 

informationen till respondenterna. Utöver fotografierna av de återgivna ljudlandskapen 

kommer ingen annan dokumentering av bilder att ske. Genom att ha begränsat 

ljudinspelningen till ljudlandskapsåtergivningen har respondenternas situation varit bekväm 

för att ge en ärlig och precis återgivning. 

De data som samlats in med de tre olika metoderna har en direkt anknytning till varandra 

och har påverkat varandras resultat. Den kvalitativa observationen har varit den viktigaste 

insamlingsmetoden av data där de två andra metoderna har funnits till för att stärka 

analysens resultat och validitet. Forskningen har en genusneutral syn då könet inte ses som 

en faktor i resultatet.  
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4 Genomförande 

4.1 Förundersökning 

En förundersökning av ljudbordet och dess olika komponenter och funktionaliteter 

genomfördes under kursen Experimentella Ljudvärldar. Kursen lät studenten skapa en 

produkt som skulle utforska området experimentella ljudvärldar. Den tidiga prototypen 

fungerade bra men var inte hållbar i sitt utförande. Mycket av inspirationen kommer ifrån 

Reactable (2009) som gav inspiration om hur fysiska objekt kunde manipulera ljud eller 

musik i realtid. Då Reactable (2009) funnits i flera år har flertalet andra människor blivit 

inspirerade av bordet och även dessa kan ses som en stor inspirationskälla. En enkel 

förstudie om hur människor upplevde ljudbordet (koncept) genomfördes under 

Experimentella Ljudvärldar där de flesta av respondenterna upplevde ljudbordet och dess 

funktionalitet som spännande och nytänkande. 

Frederic Rzewskis unika system låg till stor del som inspiration av ljudbordets utveckling och 

har funnits i åtanke under projektets första början (Nyman 1999). Rzewskis skapelse var ett 

fotoelektriskt system som manipulerade ljud i ett två-dimensionellt plan av x/y-axeln. 

Systemet kallades fotocellsmixer och skapade ljud genom rörelse (Nyman 1999).  

4.2 Produktbeskrivning  

Produkten består i sin helhet av ett ljudbord men själva ljudbordet består av flera olika 

komponenter. De olika arbetsuppgifterna för att utveckla produkten har varit 

mjukvaruutveckling, kameraundersökning, ramkonstruktion samt inspelning och mixning 

av ljud. Bordet fungerar genom att en kamera med tillhörande programvara analyserar 

fiducials (en sorts QR-kod) som sedan ger respektive symbol (fiducial) ett nummer mellan 1 

till 128. Varje symbol har tre variabler. Dessa tre variabler är x-axeln, y-axeln samt vinkeln 

på symbolen. Genom de tre variablerna kan en annan programvara tilldela varje symbol ett 

ljud som sedan kan placeras i x/y-axeln. Ljudbordet fungerar som ett verktyg där respektive 

ljud loopar på den platsen symbolen placerats.   

4.3 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen har skett i fyra stadier: mjukvaruutveckling, kameran, ramen samt 

inspelning och mixning av ljud. De fyra olika stadierna har blivit genomförda under olika 

tidpunkter samtidigt som de format det gemensamma slutresultatet. Flertalet problem har 

uppstått under arbetsprocessen. Aktiva designval har skett för att undgå problem samt lösa 

de redan uppstådda problemen som involverat ljudbordet.  
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4.3.1 Mjukvaruutveckling 

Det första stadiet i produkten var att utveckla en programvara som på ett effektivt sätt kan 

återspegla ett ljudlandskap genom digital interaktion. Utvecklingsverktyget har varit det 

visuella programmeringsspråket MAX/MSP (1997) som är vida känt som ett effektivt verktyg 

för ljudprogrammering. Då större delen av mjukvaran utvecklades under kursen 

Experimentella Ljudvärldar har endast små justeringar av den redan existerande 

programkoden skett. Detta kapitel kommer att beskriva händelseförloppet från början av 

utvecklingen till slutet.  

Det primära målet var att få till en funktion som kunde panorera ljud från vänster till höger 

högtalare genom x-axelplanet. Likaså att ändra volym och frekvens baserat på var ljudet låg 

på y-axeln var viktigt för slutprodukten. Designvalet av att använda sig utav ett lättförståeligt 

användargränssnitt var av största vikt där skälig tid lades ned på att få till ett bra 

användargränssnitt. Under utvecklingen av programvaran uppstod frågan om det behövdes 

en funktion som kunde ändra ljudets intensitet. Efter att ha sammanfattat den estimerade 

tiden som krävdes för att skapa en sådan funktion valdes det att lägga till den som ett 

designval i mjukvaruutvecklingen. Intensitetsfunktionen blev en sorts övertoning (crossfade) 

där reglagets ändar speglade två likadana ljud men där det ena ljudet var mer intensivt än 

det andra. En ljudlista lades till för att man lätt skulle kunna se vilket ljud som var igång i 

respektive enhet. Som figuren visar kan dessa enheter multipliceras i ett oändligt antal och 

den enda begränsningen är datorns kapacitet. Enheten (figur 2) består av fyra distinkta 

funktioner: en ljudlista för att välja ljud, en på/av knapp för uppspelningen av ljudet, en x/y-

platta för att kunna placera ljudet och slutligen ett reglage för att kunna ändra intensiteten 

på ljudet. Dessa fyra funktioner utgör grunden av ljudbordets uppspelningsmöjlighet och det 

var av största vikt att dessa funktioner fungerade som det var tänkt.  När ljudenheten var 

klar uppstod problemet i hur denna digitala produkt skulle kunna appliceras till ett fysiskt 

ting (ljudbordet). Efter en omfattande undersökning runt området fanns en motsvarighet till 

ljudbordet, Reactable (2009), ett musikverktyg som fungerar på ett liknande sätt, men som 

även använder sig av en projektor som ger visuell feedback. För att kunna använda sig utav 

fysiska objekt har Reactable (2009) använt sig utav en kamera som registrerar symboler som 

kallas fiducials. Kombinationen av de fysiska komponenterna mot den digitala mjukvaran 

sågs vara direkt relaterad till ljudbordet och dess funktion. 

 

Figur 2 – bild på en ljudenhet i mjukvaran samt hur en 
”fiducial” ser ut. 
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4.3.2 Val av kamera 

För att kunna få ljudbordet att reagera på fysisk kontakt har inspiration tagits från det 

liknande projektet Reactable (2009). Ytterligare undersökning har gjorts för att ta reda på 

vilken kamera som fungerar bra för denna sorts användningsområde. På flera olika forum 

rekommenderade de flesta Playstation 3 systemets kamera Ps3 Eye då den är både billig, har 

en tillräckligt hög bildfrekvens samt upplösning för att kunna urskilja mönstret på 

symbolerna (fiducials). För att kameran skulle kunna uppfylla sitt syfte behövdes ett 

program som kunde registrera symboler liknande dem som Reactable (2009) använt till sin 

produkt. Genom programvaran Reactivsion (2003) kan kameran registrera de olika 

symbolerna som genom programvaran tilldelas ett värde för respektive symbol som kameran 

har i sitt synfält. Ett problem som däremot uppstod under utvecklingen av produkten var att 

kameran var känslig för olika omställningar i ljussättningen. Om ljussättningen ändrades i 

rummet kunde flera symboler inte läsas av kameran och således slutade artefakten att 

fungera korrekt. Lösningen av detta problem kommer att tas upp i större utsträckning i 

kapitel 4.3.3 men enkelt förklarat löstes problemet genom att skapa en låda för kameran och 

sedan klistra fast ett reflekterande material på lådans väggar och golv som gav en jämn 

ljusåtergivning i hela lådan.  

4.3.3 Ramen 

Ljudbordet är ett fysiskt objekt som kombinerar mjukvara och hårdvara med fysiska ting 

som inte är digitala. Ljudbordets ram eller träkonstruktion är grundpelaren för de andra 

komponenterna. Genom ramen kan de andra komponenterna fungera som de skall. Ramen 

ger således utrymmet för mjukvaran, kameran och symbolerna att samverka för att återge 

ljudlandskap. Genom att använda programmet SketchUp (Trimble Navigation 2000) kunde 

en noggrann och precis ritning skapas. Programmet låter användaren skapa ritningar i en 3D 

värld där material som exempelvis trä och plywood kan kategoriseras till ritningens olika 

delar. Första utkastet av ljudbordsritningen var enbart byggt av plywoodskivor som utgjorde 

lådan men detta ansågs inte vara hållbart i längden. Ett designval att bygga runt lådan och 

skapa en ram runt den gjordes och resultatet från före och efter kan ses i figur 3. 

 

Byggandet började med att skapa reglarna för bordets ram. För att försäkra sig om att bordet 

inte skulle gå sönder genomförde man designvalet att överdimensionera benen. Benen fick 

måtten 70 x 45 mm som sedan blev anslutna till varandra genom kryssverk som hade reglar 

Figur 3 – första utkast på ljudbordet samt andra utkastet (höger). 
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av tjockleken 45 x 45 mm. Efter att ramens yttre delar var klara påbörjades ramen som 

skulle hålla lådan och benen på plats. Bestående av 70 x 45 mm reglar som blivit urfrästa 

med ett 70 millimeters sidospår och ett djup på 22,5 mm på respektive del kunde dessa fyra 

olika reglar sättas ihop. Som högra bilden på figur 4 visar har ramen en stabil och hållbar 

konstruktion som klarar av mänsklig behandling. När ramen för lådan var klar kunde lådans 

konstruktion påbörjas. Lådan konstruerades genom fem stycken plywood skivor av olika 

mått men med en gemensam tjocklek på 12 mm. Fastsättningen av lådan skedde genom att 

använda sig av vinkeljärn som både ger en hållbar lösning men även gör det lätt att byta ut 

trasiga delar. Lådan har en öppen sida som ger plats för en glasruta. Hålet i mitten som ses 

på figur fem är för kameran Ps3 Eye, hålet har en exakt mittpunkt för att undgå felmätningar 

från kameran.  

För att kameran skall fungera måste lådans inre reflektera ljuset på ett jämnt sätt. Efter 

noggrann undersökning av lämpliga material som kunde klä plywooden korrekt fanns 

materialet, EasyGrow Diamond Mylar. Materialet var hållbart men krävde lim för att fästa 

rätt. Figur fyra visar hur det såg ut innan och efter att mylar-dukarna blivit insatta. Efter att 

insidan av lådan blivit klädd av mylar sattes två ledslingor in för att skapa en jämn 

ljusåtergivning. Resultatet av hur det ser ut med och utan glasskiva kan ses i figur sex.  

Efter att lådan var klädd med både reflekterande material och belysning var det dags att 

installera glasskivan. Efter diskussion med glasmästaren om vad för glas som var bäst 

lämpat för denna sorts användning blev sammanfattningen att glaset behövde vara av typen 

härdat. Härdat glas är mer slagtåligt än vanligt glas men om glaset skulle utsättas för ett 

tryck som överstiger glasets spänning spricker hela glaset i små bitar. Att glaset spricker i 

Figur 4 – bild på ramkonstruktionen av ljudbordet samt 
ihopsättning av ramen som omger bordet. 

Figur 5 – bild på hur lådan ser ut  innifrån med och utan mylar. 
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småbitar minskar möjligheten till personskador. Efter att glaset anlänt uppstod problemet 

att glaset fick en reflektiv yta av ljuset från lådan när det låg på plats. Problemet löstes 

genom att klistra på en frostad film (se figur sex). Resultatet av den frostade filmen var att 

ljuset återgavs jämnt i hela lådan.  

 

4.3.4 Inspelning och mixning av ljud 

En stor del av arbetet involverade planering, inspelning och mixning av ljud. Då arbetet 

baserar sig på ljudlandskapsåtergivning har inspiration i planeringsfasen tagits från 

forskningsartikeln Ecological Validity of Soundscape Reproduction (Gustavino m.fl. 2005). 

Gustavinos forskning baseras på ekologisk validitet och kunde med fördel även appliceras 

runt arbetets ljud-design och planeringsfas.  

Planeringsfasen av ljuden var att fastställa vilka ljud som behövdes för att kunna återskapa 

de två olika ljudlandskap som frågeställningen krävde.  Då en ljudlandskapsuppfattning kan 

skifta mellan olika individer kunde ett problem identifieras. Lösningen av problemet låg i att 

hitta de ljud som var återkommande i majoriteten av de olika ljudlandskapen. Genom att 

analysera flertalet olika ljudlandskap av olika städer och bygder runt om i Skaraborgstrakten 

men även västkusten kunde ljud som var återkommande i landskapet fastställas. Analysen 

skedde genom att sitta still och lyssna i respektive stad och lantmiljö. Ljuden som kunde 

fastställas under analysen delades upp i kategorierna Hi-fi och Lo-fi. Anledningen till detta 

var av att flera av de ljud som kunde fastställas fanns i både stad och lant-miljöer. Begreppen 

Hi-fi, Lo-fi har tagits från boken The soundscape (Schafer 1994). 

När ljuden var bekanta och kategoriserade kunde planering av inspelningar påbörjas. 

Inspelningar skedde förutom i Skövde även på andra platser i Sverige. Genom att ha 

Schnupp, Nelken och Kings teorier i åtanke under inspelningarna kunde man lätt hitta de 

ljud som krävdes för ljudbordet (Schnupp, Nelken & King 2010). Då inspelningsmaterialet 

enbart spelades in med en Zoom H4n (Zoom 2009) kunde även ljudkvalitén bibehållas där 

inspelningskapaciteten var på 96 kHz samt 16 bitar samplingshastighet.  

Under mixningsfasen av ljuden uppstod problemet att de flesta ljud behövde loopas för att 

verka sömlösa. Ljud som panorerade bilar och vissa djur var lätta att få till då de inte kräver 

en konstant ljudström av samma karaktär och volym. Problem uppstod däremot när bäckar, 

fågelkvitter eller gatumusikanter skulle vara loopbara. Karaktären av dessa ljud ändras 

konstant, om än inte mycket så ändras de tillräckligt för att hörseln skall uppfatta 

manipuleringen av ljudet. Genom noga utvalda ljudklipp av inspelningarna kunde en digital 

Figur 6 – bild på hur lådan ser ut belyst både med och utan glas. 
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manipulering dölja övergången av loopen där små toningar i vardera ändan av ljudklippet 

endast blivit pålagda. Ljudklippet behövde även ha en någorlunda likartad våglängd på de 

båda ändarna så att inte ljudet slutade och började på två olika frekvens och volymplan. Då 

varje ljud regleras av ett intensitetsreglage behövdes två varianter av varje ljud skapas, ett 

mer intensivt än det andra.   

Av den orsaken att vissa ljud krävde en högre mixningsnivå än andra utnyttjades Ric Viers 

(2008) layering princip även kallat skiktningsprincipen. Principen går ut på att man placerar 

ut flera ljudlager ovanpå varandra i ett ljudredigeringsprogram. Ljudet för fågelkvitter har 

utvecklats genom skiktningsprincipen genom att det ligger fyra stycken separata 

inspelningar av fågelkvitter ovanpå varandra.  

Vidare under ljuddesignsfasen uppstod en fråga som direkt utvecklades till ett problem. 

Frågan som hade uppstått behandlade respondenternas förmåga av att kunna använda sig 

utav de hundratal ljuden som spelats in. Problemet var att varje ljud skulle tilldelas ett 

fysiskt objekt som i sin tur skulle innebära ett hundratal brickor som respondenten måste 

lyssna på. Detta skulle ta för lång tid att gå igenom och skulle säkerligen skapa en irritation 

hos respektive respondent. Likaså skulle analysen bli svårbedömd då varje ljudbricka skulle 

ta upp för stor del av analyseringstiden. För att underlätta för både respondenterna och 

analysen togs beslutet att kombinera vissa ljud med varandra och skapa en layering effekt 

(skiktningsprincipen) av flertalet av ljuden (Viers 2008). Ljuddesignsfasen av en sådan 

procedur kunde vara att kombinera olika specifika ljud för att skapa en industrizon, en 

trafikerad väg eller en centralstation som i sin tur är lätta att identifiera i ett auditivt stadie 

(Gresham-Lancaster & Sinclair 2012).  

 

4.4  Installation 

När alla de olika faserna var genomförda kunde den gemensamma installationen påbörjas. 

Då de individuella komponenterna blivit utformade på så sätt att de lätt kunde kopplas 

samman med de resterande komponenterna var det endast justeringar som behövde göras 

för att uppnå önskat resultat. Kameran limmades fast på plats i lådan för att skapa en 

riktpunkt för de andra justeringar som skulle ske. Genom programvaran Reactivision (2003) 

justerades kamerans verkningsområde för att passa glasskivans storlek. Kamerans ljus och 

gamma inställning justerades för att passa ett rum med vitt tak. Under ljusinställningen 

uppstod däremot problemet att kameran inte kunde utläsa vissa av symbolerna. Problemet 

låg i att ljuset ständigt skiftades i rummet och kameran kunde inte se igenom vissa av de 

reflektioner som studsade på yttersidan av glasskivan. Lösningen av problemet var att 

begränsa ljudbordet till en lokal som inte har en primär ljuskälla, dvs. ett mörkt rum. Efter 

att ha placerat ljudbordet i ett mörkt rum kunde kameran uppfatta alla symboler som 

placerades på glasytan och således registrera ljudfilerna. Då artefakten dvs. ljudbordet kunde 

registrera de fysiska objekten med tillhörande symboler var justeringen slutförd och studien 

om ljudlandskapsåtergivning kunde påbörjas.   
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5 Utvärdering och Analys 

Studien har genomförts med tio respondenter där sju av dem bor i städer och resterande bor 

på landet. De tio respondenterna fick fylla i ett kvantitativt formulär där de fick svara på 

frågor som kunde ses ha en direkt påverkan på studiens resultat. Genusfrågan om vilket kön 

man har ställdes då det kan ses som intressant om någon följdfråga skulle uppstå under 

undersökningen.  

De primära frågorna som ansågs viktigast utgjorde var respondenterna bodde just nu och om 

de bott längre än fem år i respektive miljö. Som diagram ett visar hade majoriteten antingen 

bott i en stad eller bodde i en stad, mindre än hälften hade inte bott på landet i mer än fem 

år.  Efter att den kvantitativa processen genomförts fick respondenterna efter en kort 

genomgång av hur ljudbordet fungerar påbörja sina återgivningar. Återgivningarnas 

följdordning var först återgivningen av Lo-Fi landskap och sedan Hi-Fi landskap. Efter att 

respondenterna var nöjda med sin ljudåtergivning togs både en bild på datorn samt en bild 

på det fysiska bordet. Även en realtidsinspelning från ljudåtergivningarna skedde per 

respektive ljudlandskap, där respondenterna aktivt fick manipulera ljudåtergivningen. Efter 

att observationen var avslutad fick respondenterna svara på ett antal kvalitativa frågor. 

Frågorna ställdes för att klargöra om ljudbordet kunde ha en påverkan på studiens 

slutresultat och validitet. Eftersom den kvalitativa intervjun byggde på validiteten av 

ljudbordet var frågeformuläret som skapats tillräckligt för att ge ett tydligt resultat på hur 

respondenterna såg på ljudbordet som en ljudlandskapsåtergivare.  

Diagram 1 – Diagram på hur det kvantitativa formuläret resulterade i 
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För att analysera observationernas resultat sammanställdes samtliga respondenters 

ljudlandskap i ett diagram. Ovan, i diagram två, ses sammanställningen av ljuden i de olika 

ljudlandskapen. Staplarna som har en blå färg motsvarar sammanställningen av Lo-fi 

landskapen och de röda staplarna motsvarar Hi-fi landskapen. Man kan tydligt se ett 

mönster över hur respondenterna använt olika ljud för respektive återgivning. Majoriteten 

av Lo-fi återgivningarna återger en antropogen ljudbild där ljuden: bilar passerar 1, bilar 

passerar 2, stadsomgivning och industriområde används i de flesta fallen. Däremot kan man 

se att naturliga ljud som vind, regn, åska och fåglar återfinns i flera av Lo-fi 

landskapsåtergivningarna. Ljud som ankor, vattenfall, vågor och flugor återfanns däremot 

inte i någon av Lo-fi landskapsåtergivningarna och kan ses som ljud som enligt många inte 

existerar i ett Lo-fi landskap. 

Tittar man på Hi-fi landskapsåtergivningarna däremot används ett fåtal antropogena ljud i 

återgivningarna. Endast helikopter och bilar passerar 2 har använts. Istället har Hi-fi 

landskapen dominerats av vind, fåglar, regn, åska och bäckar. Det som är intressant är att 

ljudlandskapsåtergivningarna formats för att låta som en regnig dag. En bidragande faktor 

kan ha varit att vädret under observationstiden mestadels var mulet och regnigt. Vidare kan 

en normal användning av de andra naturliga ljuden utmärkas där vissa av respondenterna 

använt sig utav flugor, syrsor eller måsar. Under Lo-fi landskapsåtergivningarna har 

respondenterna i snitt använt sig utav 7,9 ljud per återgivning medan Hi-fi 

landskapsåtergivningarna har använt sig utav 7,3 ljud per återgivning. Den minimala 

skillnaden av använda ljud i respektive återgivning var förvånande då ett Lo-fi landskap i 

normala fall brukar ha en högre ljudbild och vara mer ljudtät än ett Hi-fi landskap. Enligt 

respondenternas återgivningar är så inte fallet. 

Diagram 2 – Diagram på respondenternas ljudanvändning 
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5.1 Ljudåtergivningar 

Nedan kommer vissa av respondenternas observationer och intervju att gås igenom för att få 

en djupare inblick i hur de har tänkt och varför det ser ut som det gör. Genom att granska 

bilderna och ljudfilerna som är tagna på återgivningarna kan man komma fram till en 

slutsats. Alla respondenters återgivningar och intervjuer kommer att gås igenom men bara 

ett fåtal kommer att beskrivas nedan.  

5.1.1 Respondent ett 

Lo-fi återgivningen av respondent ett kan ses nedan. Först har respondenten lagt 

antropogena ljud som industriområde, spårvagn och passerande bilar först. Ett naturligt ljud 

ligger däremot tillsammans med de antropogena ljuden och detta är regn. Sex av ljuden är 

antropogena och de resterande fyra är naturliga. De naturliga ljuden ligger i bakgrunden där 

de skapar en atmosfär av ljud som fungerar bra med de antropogena ljuden som ligger i 

framkant. Respondenten panorerar vissa av ljuden främst hör man helikoptern förflyttas. 

Återgivningen av Hi-fi landskapet som respondent ett skapade kan ses i figur 8 där åtta 

stycken ljud har använts för att återge en naturlig ljudmiljö. Att döma av ljuden så speglar 

respondenten en plats i en skog där en bäck forsar. Av ljuden är sju stycken naturliga medan 

ett ljud är antropogent. Att döma av inspelningen har respondenten även använt sig utav en 

helikopter som tonar in i slutet av inspelningen. Det kvantitativa resultatet av respondent ett 

visar att han bor i en stad och detta i mer än fem år, men även att han bott på landet i mer än 

fem år. Respondenten håller på med ljud eller musik och har fullgod hörsel. Respondenten 

Figur 7 – Bilder på Lo-fi återgivningen av respondent ett 

Figur 8 – Bilder på Hi-fi återgivningen av respondent ett 
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Figur 9 – Bilder på Lo-fi återgivningen av respondent tre 

tyckte att ljudbordet var bra på att återge ljudlandskap men kunde förbättras främst med fler 

ljud och igenkänningen av symbolerna under varje bricka. 

5.1.2 Respondent tre 

Lo-fi återgivningen av respondent tre använder sig utav sju ljud där sex av dessa återfinns 

även hos respondent ett. Respondent tre har utöver de fem antropogena ljuden använt sig 

utav ett fågel ljud samt vind ljud. Ljudlandskapet för respondent tre är överlag mer lugnt och 

inte lika ljud-tätt jämfört med återgivningen av respondent ett. Respondent tre använder sig 

däremot av samma tillvägagångsätt i hur denne har lagt ljuden i x/y-axeln. De antropogena 

ljuden befinner sig i framkant där de naturliga ljuden ligger i bakgrunden och skapar en 

känsla av liv i staden. Bägge respondenterna har således utnyttjat samma tillvägagångsätt i 

hur de placerar ljud för att återskapa ett Lo-fi landskap. Det existerar även en liknande 

panorering i hur helikopterljudet placeras under inspelning.  

Hi-fi återgivningen är uppbyggd utav sju stycken naturliga ljud. I förgrunden ligger fåglar, en 

bäck och vind. Dessa tre ljud bygger upp grunden i ljudåtergivningen men även de andra 

ljuden hörs i bakgrunden men inte lika framträdande. Genom att jämföra 

ljudåtergivningarna från respondent ett respektive respondent tre kan man även här se ett 

mönster i uppbyggnaden av Hi-fi landskap. De bägge ljudåtergivningarna använder sig utav 

ett liknande mönster av ljud där fåglar, bäck och vind ligger i förgrunden och sedan avrundas 

med andra ljud. Respondent ett använder sig däremot utav antropogena ljud som inte 

respondent tre gör.  Överlag ser man en liknande uppbyggnad av ljudlandskapet hos de 

Figur 10 – Bilder på Hi-fi åtrgivningen av respondent tre 
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Figur 11 – Bilder på Lo-fi återgivningen av respondent fem 

Figur 12 – Bilder på Hi-fi återgivningen av respondent fem 

bägge respondenterna.  Det kvantitativa resultatet av respondent tre visar att den bor i en 

stad och har även gjort det i mer än fem år, men har inte bott på landet i mer än fem år. 

Respondenten har en hörselskada av tinnitustyp och arbetar inte med ljud eller musik. 

Respondenten märkte även av att ljudbordet glappade och att flera av ljuden hade för lite 

variation. 

5.1.3 Respondent fem 

Återgivningen av Lo-fi landskapet som respondent fem gjort använder sig utav åtta ljud 

brickor som kan efterlikna Göteborgsstad. Sju av ljuden är antropogena där fem av dem 

ligger i framkant.  Det enda naturliga ljudet som existerar i Lo-fi landskapet är regn där det 

ligger i bakgrunden. Respondenten har med hjälp utav de antropogena ljuden maskerat flera 

av de bakomliggande ljuden där endast vissa frekvenser lyckas tränga sig fram till 

förgrunden. Ljuden passerande bilar 1 och 2, stadsomgivning, stationstjatter och spårvagn 

ligger i förgrunden. Respondent fem har använt sig utav ungefär samma uppbyggnad i 

ljudlandskapet som respondent ett och tre gjort. Denna slutsats kan dras då ljud som 

industriområde, regn, bilar, stadsmiljö och spårvagn finns placerade i minst någon av de två 

föregående ljudlandskapen och på ungefär samma ställe.   

Hi-fi landskapet är återgivet med sju stycken ljud varav sex utav dem är naturliga. 

Sammansättningen kan närmast likna återgivningen av respondent ett där ett fåtal 

skillnader existerar mellan de två återgivningarna. De framträdande ljuden i återgivningen 

av respondent fem är bilar som passerar, regn och fåglar. Vind, vatten och bäck ljuden hörs i 
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bakgrunden. Likaså återgivningen från respondent tre kan liknas med denna återgivning i 

vissa drag där uppbyggnaden med fåglar, vind och regn har en liknande placering på y axeln. 

Den kvantitativa intervjun visar att respondenten bor på landet och har gjort det i mer än 

fem år, har inte bott i en stad, samt jobbar med musik. 

5.1.4 Respondent åtta 

Respondent åttas återgivning av Lo-fi landskapet hade problem med glapp ifrån 

igenkänningen av kameran. De flesta respondenter märkte av glappen någon gång under 

deras tid vid ljudbordet men inte i lika stor omfattning som respondent åtta gjorde. 

Respondent åtta bor på landet och har bott där i mer än fem år, men har även bott i en stad i 

mer än fem år. Åtta stycken brickor användes utav respondenten där sex av dem är av 

antropogen sort medan de två resterande är naturliga. Sammansättningen i de antropogena 

ljuden liknar de tre föregående respondenternas återgivningar men med ett undantag. Ett 

naturligt ljud av fåglar ligger i framkant tillsammans med ett antropogent ljud som 

efterliknar stationstjatter. Överlag kan således genomförandet av respondent åtta bedömas 

ha en direkt likhet med de tre föregående, dock ligger de naturliga ljuden i förgrunden 

medan majoriteten av de antropogena ljuden ligger i bakgrunden. Likheter mellan 

respondent fem och åttas Lo-fi återgivningar finns så som ljuden stationstjatter, 

industriområde och stadsomgivning men då samma likheter finns i stora drag hos de två 

respondenterna som bor i en stad så kan dessa ses som oväsentliga.  

 

Ljudlandskapsåtergivningen av Hi-fi miljön var drabbad av dålig igenkänning av 

ljudbrickorna där resultatet inte blev som respondenten önskat. Undersöker man däremot 

vilka ljud som använts och deras placering på x/y-axeln kan ett antagande göras. Att döma 

av återgivningen ligger majoriteten av de naturliga ljuden i bakgrunden där de maskeras av 

helikopterljudet samt åskan. Då sju ljud är naturliga och ett är antropogent har respondent 

åtta använt sig utav samma ljudlandskapsuppbyggnad som respondent ett och fem. Även då 

respondenterna använder sig utav olika antropogena ljud är placeringen av de olika ljuden 

likartade. Även de olika ljudens sammansättning är någorlunda likartad med de tre 

föregående respondenternas återgivningar, där fåglar, vind, regn, åska och ankor är 

gemensamt. Skillnaden i de olika återgivningarna är däremot att de naturliga ljuden ligger i 

bakgrunden istället för i förgrunden hos respondent åtta. Det kvantitativa resultatet hos 

respondent åtta visar att denne bott på både landet i mer än fem år och i staden i mer än fem 

Figur 13 – Bilder på Lo-fi återgivningen av respondent åtta 



 24 

år, men bor just nu på landet. Har ingen tidigare erfarenhet inom ljud och musik inte heller 

någon hörselskada. Som tidigare nämnts hade respondent åtta stora problem med 

ljudbordets igenkänning av ljudbrickorna. 

 

 

5.2 Slutsatser 

Efter att alla respondenters återgivningar och intervjuer analyserats har en slutsats dragits 

för både Lo-fi landskapens och Hi-fi landskapens återgivningar. Analysen har letat efter 

utmärkande skillnader i hur ljudlandskapsåtergivningarna formats av respondenterna som 

bor i ett Lo-fi landskap respektive de som bor i ett Hi-fi landskap. Av majoriteten av 

respondenterna under Lo-fi återgivningarna användes industriområde, båda bil-ljuden och 

stadsomgivningsljudet i framkant för att bygga upp grunden av ljudlandskapet. Även vind, 

regn och spårvagnar hamnade ofta långt fram i ljudlandskapet men kan inte anses vara i 

majoritet av de tio respondenternas ljudlandskapsåtergivningar. Det finns ingen distinkt 

särskillnad i hur de som bor i ett Lo-fi landskap  gentemot de som bor i ett Hi-fi landskap 

skapar sina Lo-fi landskapsåtergivningar. Endast respondenternas personliga skillnader har 

varit utmärkande och har inte haft någon påverkan var respondenten residerar eller har 

residerat.  Slutsatsen utöver de två grupperna är att antropogena ljud tar en stor plats i 

ljudbilden i Lo-fi landskapen men även naturliga ljud som regn och vind kan överrösta de 

antropogena ljuden i vissa fall. 

Respondenternas Hi-fi landskapsåtergivningar höll en jämn standard över vilka ljud som 

användes i förgrunden. Det var en större spridning på vad de olika respondenterna ville 

återge, det kunde vara allt från en strand, en skog, en väg på landet eller rent utav natten på 

ett fält. Således har ljuden placerats mer jämnt över hela ljudlistan. Det finns däremot ljud 

som använts fler gånger och dessa är fåglar, regn, bäcken, vind och åska. Det som däremot är 

tydligt i jämförelse med alla återgivningar är bristen på antropogena ljud. Det är ett fåtal 

respondenter som använt sig utav antropogena ljud i sina återgivningar. De respondenter 

som använt antropogena ljud har valt att ha en låg profil på de antropogena ljuden så att de 

inte maskerar de naturliga ljudens karaktär. Inte heller här kan en utmärkande skillnad i 

ljudlandskapsåtergivningarna återfinnas  men ett högre användande av ljudet av en bäck 

Figur  14 – Bilder på Hi-fi återgivningen av respondent åtta 
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återfanns hos de respondenter som bor i ett Lo-fi landskap. Majoriteten av de respondenter 

som bodde i ett Hi-fi område använde sig utav antropogena ljud i sina Hi-fi återgivningar 

och endast minoriteten av de som bodde i ett Lo-fi landskap gjorde samma sak. Dessa 

resultat kan vara av ren slump där den personliga faktorn kan vara det som avgjort om ett 

antropogent ljud använts eller inte.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Resultatsammanfattning 

Arbetet har haft som syfte att undersöka och analysera hur människor ser på olika 

ljudlandskapsomgivningar och om det finns en skillnad i hur man lyssnar på sin omgivning 

beroende på var man bor. För att kunna undersöka detta har man skapat ett fysiskt ljudbord 

för att återskapa ljudlandskap. Ljudlandskapsteorin är baserad på Schafers (1994) teorier 

om ljudlandskap och begreppen Hi-fi och Lo-fi. Till stor del av hur respondenterna har valts 

för undersökningen har baserats på forskningsartikeln Ecological Validity of Soundscape 

Reproduction (Gustavino m.fl. 2005) där forskarna enbart valt respondenter från deras 

boende och erfarenhet. Undersökningen har skett genom kvalitativa observationer som 

kompletterats med en kvalitativ intervju som ställt frågor om ljudbordets validitet som 

ljudlandskapsåtergivare. Undersökningen har använt sig av tio respondenter som fått 

återskapa ett Lo-fi ljudlandskap och ett Hi-fi ljudlandskap. Sju av dessa respondenter bodde 

i en stad och hade även gjort det i mer än fem år. De övriga tre bodde på landet och hade bott 

där i mer än fem år. Respondenterna hade 20 stycken ljud till förfogande att återskapa de två 

olika ljudlandskapen. Efter att respondenterna återskapat de två ljudlandskapen 

analyserades dessa mot varandra där man fann att det inte existerade någon märkbar 

skillnad i hur en människa från landet respektive staden ser på sin ljudlandskapsomgivning i 

vare sig Lo-fi landskap eller Hi-fi landskap. Det har även varit svårt för vissa av 

respondenterna att få till sina ljudlandskapsåtergivningar på grund av ljudbordets 

bristfälliga teknik. Resultatets reabilitet kan alltså ses som ofullständigt då flera av 

respondenterna kände sig begränsade av ljudbordets ljudmängd och bordets tekniska 

kvalitet, se Appendix A. Av allt att döma har resultatet även påverkats av olika personliga 

karaktärsegenskaper i uppbyggnaden av ljudlandskapen där majoriteten av respondenterna 

hade en personlig prägel på sina ljudåtergivningar av antingen antropogena eller naturliga 

ljud. Då den personliga faktorn kan ha en större betydelse än vad som kunnat förutses kan 

validiteten i observationerna inte ses som maximal.  
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6.2 Diskussion 

Att lyssna på sin omgivning är något vi alla gör oavsett om vi vill det eller ej. Att lyssna på en 

omgivning betyder att förstå vad varje ljud betyder. Hjärnan analyserar varje egenskap hos 

ljudet för att kunna placera det till ett verkligt objekt (Gresham-Lancaster & Sinclair 2012). 

Ett arbete som detta undersöker hur människor lyssnar på sin omgivning men påverkas 

direkt av personers egna uppfattningar och värderingar om ljud. Kulturella aspekter ger 

alltså en stor inverkan på resultatet. Då respondenterna var en heterogen grupp där 

majoriteten bodde i städer borde man ha märkt av ett mönster i deras ljudåtergivningar men 

endast ett av de tjugo ljuden kunde anses användas på grund av den kulturella aspekten. 

Eftersom undersökningen involverade ett fysiskt objekt med möjliga brister och fel kan detta 

ha färgat respondenternas ljudåtergivningar till att inte efterlikna det de hade i åtanke. Som 

Augoyard och Torgue förklarar är minnet hos lyssnaren unikt där varje händelse skapar en 

unik anspelning för varje individ (Augoyard & Torgue 2006). En undersökning av en större 

grupp respondenter där den kulturella bakgrunden skulle haft en större roll i valet av 

respondenter skulle vara önskvärt. De två olika indelningarna i grupperna skulle vara 

tydligare där inte enbart var de bor spelar roll. Troligen skulle analyserna resultera i ett 

mindre färgat resultat och en större skillnad mellan de två olika grupperna av Hi-fi och Lo-fi 

indelningen.   

Ljudlandskap har diskuterats och analyserats av en mängd forskare. Denna rapport har 

berört ett antal av dessa forskare. Forskare som Schafer, Truax, Bell, Levaire, Bailey, 

Gustavino,  Attenborough, Southworth och Atkinson har nämnts och deras arbete tagits upp. 

Man kan se att forskning inom ljudlandskap har ett stort intresse där nya anblickar och 

teorier kommer fram. Dessa anblickar och teorier kan antingen vara generella och kan 

tillämpas på praktiska studier eller enbart på teoretiska sätt. Denna studie har haft ett 

praktiskt intresse av ljudlandskap och främst varit inriktad på det analytiska lyssnandet av 

ljudlandskapsåtergivningarna men även formulären och intervjuerna har haft betydelse. Det 

har funnits en allmän likhet mellan de olika återgivningarna av respondenterna men varje 

återgivning har även haft ett annorlunda förhållande till de olika ljuden och varit unikt på 

individuell bas. Denna studie har grundats i människans lyssningssätt och dess personliga 

minneskapacitet. Studien påvisar att varje människa är unik i sitt lyssnande men att det 

finns en allmän lyssnarmodell och hur människor kan referera likartat till hur ett Lo-fi 

landskap respektive Hi-fi landskap låter. Studien kan anses ha en användning inom 

exempelvis spelindustrin där arbetet skulle kunna relateras till realistiska återgivningar av 

ljudlandskap. Utöver användning inom spelindustrin banar studien väg för att öppna den 

annars inrotade och nischade användarbasen som har kunskap om ljudlandskap. Genom att 

få människan att tänka på ljudlandskapet och de ljud som omger dem har man skapat en 

högre perception av ljud i allmänhet. Detta kan resultera i att ljud och ljudlandskap får en 

plats i det vardagliga livet på ett helt annat plan än vad det varit innan där ljudförståelsen 

kan öka markant mot vad den var innan. Studien har förhållit sig forskningsetiskt genom att 

inte skada eller på andra sätt negativt påverka respondenterna utan endast försökt skapa en 

högre uppmärksamhet om ljudlandskap och dess betydelse. 
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6.3 Framtida arbete 

En fortsättning på detta arbete skulle vara att utöka ljudbordets kapacitet och funktion med 

bättre hårdvara och fler ljud. Detta för att kunna säkerställa att bordets reliabilitet är så 

pålitlig den kan vara. Vidare skulle det kvantitativa intervjuformuläret utvecklas till att vara 

mer grundligt där kulturella aspekter i frågor skulle tas upp. Även en fördjupad observation 

skulle med fördel genomföras med mer dokumentering och bättre upplägg. Ytterligare skulle 

även teoretiska utgångspunkter i olika sorters lyssnarmodeller (Chion, Mustonen, Pirhonen 

och Tuuri) vara intressant för studien där hörselns subjektiva natur tas upp för att se om den 

påverkar hur människan ser på ljudlandskap. Ljudbordets ljuds innebörd i detta arbete har 

spelat stor roll i hur respondenterna återskapat sina ljudlandskap. Att utöka ljuden till ett 

hundratal ljud kräver lång utvecklingstid men kan forma undersökningen till att vara än mer 

applicerbar på den samhälleliga nyttan och vilka kulturella aspekter som involveras i hur 

man lyssnar på ljudlandskap.  Av det som framgått ovan hade flera av punkterna behandlats 

om det funnits mer tid. Ljudbordets utveckling är däremot en budgetfråga där en större 

budget behövs för att kunna skapa ett verktyg med säker reliabilitet. Ytterligare hade en mer 

omfattande undersökning av tidigare relaterad forskning runt minneskapaciteten av ljud och 

hur man relaterar till händelser varit intressant. Dessutom skulle det vara intressant att 

ytterligare undersöka den personliga aspekten av ljudåtergivningarna och man skulle 

sannolikt få ett tillförlitligare resultat. 

 Jag kommer att fortsätta utveckla ljudbordet med att göra det mer driftsäkert där 

reliabiliteten kommer att förbättras. Vidare kommer flertalet av ljuden som existerar bytas 

ut mot andra ljud som kan anses vara mer precisa för ljudlandskapsåtergivning. Ljudbordet 

behöver inte enbart baseras på ljudlandskapsåtergivningar utan skulle även kunna bli 

applicerat på andra sorters experimentella ljudskapelser men då krävs utveckling i 

programvarukoden.  

 



 29 

Referenser 

Atkinson, S. (2011) Surrounded by sound: The aesthetics of multichannel and hypersonic 

soundscapes and aural architectures  

Attenborough, K., Clark, S. & Utley, W. A (1976) Background noise levels in the United 

Kingdom. Journal of Sound and Vibration (3) , 359-375 doi:10.1016/0022-

460X(76)90062-6 

Augoyard, J-F, Torgue H (2006) Sonic Experience: A guide to everyday sounds. McGill-

Queen’s University Press. London 

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

(2), 49-66 doi: 10.1177/1357034X96002002003 

Ball, K D (2012) Soundscape as Interface the Threshold Project. Leonardo Music Journal  

(22), 58-59 doi:10.1162/LMJ_a_00098 

C Gustavino, B Katz, J-D Polack, D J Levitin & D Dubois (2005). Ecological Validity of 

Soundscape Reproduction.  Université Paris. Tillgänglig på internet: 

http://daniellevitin.com/levitinlab/articles/2005-Guastavino-Acustica.pdf. [Hämtad 

Februari, 17, 2014] 

Chion, M. (1994) Audio-Vision: sound on screen. Columbia University Press 

Cycling ’74 (1997). Max/MSP(6.1) [digitalt signalbehandlings program]. Tillgänglig på 

Internet: http://cycling74.com/products/max/. 

Gresham-Lancaster S, Sinclair P (2012) Sonification and Acoustic Environments. MIT Press 

Journals (22), 67-71 doi:10.1162/LMJ_a_00101  

Jorda S, Kaltenbrunner M, Geige, G, Alonso M (2003) Reactable. Pompeu Fabra University. 

Barcelona 

Levarie, S. (1977)”Noise”. Critical Inquiry. Tillgänglig på internet: 

http://www.drexel.edu/~/media/Files/greatworks/SP12/week2-Noise%20-

%20Levarie.ashx. [Hämtad Februari, 17, 2014] 

Mustonen, M. S, Pirhonen, A & Tuuri, K. (2007) Same sound - Different meanings: A Novel 

Scheme for Modes of Listening. Presenterat vid Audio Mostly 2007, Röntgenbau 27-28 

september, 2007. 

Nyman, Michael (1999) Experimental Music Cage and Beyond. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Pijanowski B C, L J Villanueva-Rivera, Dumyahn S L, Almo F, Bernie L Krause, Napoletano 

B M, Gage S H, Pieretti N (2011) Soundscape Ecology: The Science of Sound in the 

Landscape. BioScience, (61.3), 203-216 doi: 10.1525/bio.2011.61.3.6 

Reactable Systems (2003). Reactivison(1.4) [computer vision software]. Tillgänglig på 

Internet: http://reactivision.sourceforge.net/. 

http://daniellevitin.com/levitinlab/articles/2005-Guastavino-Acustica.pdf
http://cycling74.com/products/max/
http://www.drexel.edu/~/media/Files/greatworks/SP12/week2-Noise%20-%20Levarie.ashx
http://www.drexel.edu/~/media/Files/greatworks/SP12/week2-Noise%20-%20Levarie.ashx
http://reactivision.sourceforge.net/


 30 

Schafer, M. F. (1994) The soundscape; Our sonic environment and the tuning of the world. 

Rochester: Destiny Books 

Schnupp, J., Nelken, I. & King, A. (2010) Auditory Neuroscience: Making Sense of Sound. 

Cambridge: MIT University Press  

Southworth, M. (1969) The sonic environment of cities. Environment and behavior, 

Massachusetts Institute of Technology  

Trimble Navigation (2000) SketchUp (14.0.4900) [3D modeling program] 

Truax, B. (1999) The handbook of acoustical ecology. Computer Music Journal (25.1), 93-94. 

Truax, B (2008) Soundscape Composition as Global Music: Electroacoustic music as 

soundscape. Organised Sound, null, 103-109 doi:10.1017/S1355771808000149 

Viers, R. (2008) The Sound Effects Bible. Los Angeles: Michael Wiese Productions. 

Østbye H, Knapskog K, Helland K, Larsen L.F (2002) Metodbok för medievetenskap. Liber 

AB 



 I 

Appendix A 

Kvalitativ Intervju – Respondent ett 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Det var roligt att hålla på, riktigt cool teknik.  

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Jag tyckte att den mängden ljud som fanns för bordet vara att det minsta laget där jag 

inte kunde låta min kreativitet flöda för att skapa ljudlandskap. 

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Mer ljud att använda, överlag mer naturliga ljud. Stadsljuden fanns det gott om men 

de naturliga ljuden fanns det lite lite av. Ljuden kom av sig ibland också så att de glappade 

typ. 

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Ljuden som finns är bra men som sagt innan att de är för få. 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: Öka mängden ljud och håll samma kvalitet så blir det jättebra! 

Kvantitativ intervju - Respondent ett 

Bor i en stad 

Bott i en stad i mer än fem år 

Bor inte på landet 

Har däremot bot på landet i mer än fem år 

Jobbar/studerar med  ljud/musik 

Har ingen hörselskada 

Ålder mellan 19-35 

Är en Man 

 

 

  



 II 

Observation_01_01_stad 

Observation_01_01_stad_Kamera 



 III 

 Observation_01_02_land 

Observation_01_02_land_Kamera 



 IV 

Kvalitativ Intervju - Respondent två 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Mycket spännande! Fräckt!  

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Jag tyckte det var mycket bra! Några ljud som jag saknade däremot som hästar och 

kossor och sådant. 

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Lite mer ljud kanske?  

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Det var bra men som jag sa innan så saknade jag vissa ljud! 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: Mer ljud? Kanske göra en större skillnad på dem? 

Kvantitativ intervju - Respondent två 

Bor inte i en stad 

Har inte bott i en stad i mer än fem år 

Bor på landet 

Bott på landet i mer än fem år 

Jobbar inte med ljud/musik 

Har ingen hörselskada 

Ålder mellan 36-65 

Är en Kvinna 

 

  



 V 

Observation 02-01_stad 

 

Observation 02-01_stad_kamera 

  



 VI 

 

Observation 02-01_stad 

 

Observation 02-01_stad 

 



 VII 

 
 

Kvalitativ Intervju - Respondent tre 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Cool idé men vissa delar skulle kunna utvecklas mer?  

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Helt okej, bordet förlorade kontakten med de ljuden flera gånger under testet så det 

skulle behövas fixas. Annars fungerade det okej, ljuden gav mig möjlighet att skapa både en 

lantskap och en stadsmiljö som du begärde. 

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Utveckla delarna som glappar, lite av känslan försvinner när det händer.  

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Jag tyckte de var bra. De skulle kunna utökas men jag ser att problemet ligger i att 

ljuden glappar och tappar kontakt ibland. 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: Ge dem en större variation, kanske lägga till några ytterligare? 

 

Kvantitativ intervju - Respondent tre 

Bor i en stad 

Bott i en stad i mer än fem år 

Bor inte på landet 

Har inte bott på landet i mer än fem år 

Jobbar inte med ljud/musik 

Har en hörselskada 

Ålder mellan 19-35 

Är en Kvinna 

 

  



 VIII 

Observation_03_01_stad 

 

 

  

Observation_03_01_stad_kamera 

 



 IX 

 

Observation_03_02_land 

 

 

 

 

  

Observation_03_02_land_kamera 

 



 X 

Kvalitativ Intervju – Respondent fyra 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Har alltid tyckt att denna idé är riktigt fräck och man kan ju riktigt innovativa grejer.  

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Den fungerar ganska bra faktiskt, tyckte flera av ljuden representerade bilden väldigt 

väl och det kändes som högkvalitativa ljud. Ibland släppte ljuden men det är väl något du får 

utveckla mer lite senare. Den fungerade bra som ljudlandskapsåtergivare 

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Som jag sa innan tycker jag att man alltid kan försöka få bort när ljuden släpper eller 

glappar, kan förstöra lite av immersionen som en återgivare. 

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Bra kvalitet där jag kunde skapa mig en ordentlig ljudlandskapsåtergivning av de 

bägge landskapen. Saknade väl några ljud 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: Möjligen skapa mer ljud som ger en större frihet i skapandet?, Kanske även lägga in 

reverb och andra effekter som skulle vara kul att experimentera med. 

Kvantitativ intervju – Respondent fyra 

Bor i en stad 

Bott i en stad i mer än fem år 

Bor inte på landet 

Har inte bott på landet i mer än fem år 

Jobbar med ljud/musik 

Har ingen hörselskada 

Ålder mellan 19-35 

Är en Man 

  



 XI 

 

 

 

 

  

Observation_04_01_stad 

Observation_04_01_stad_kamera 

 



 XII 

 

 

 

  

Observation_04_02_land 

 

Observation_04_02_land_kamera 

 



 XIII 

Kvalitativ Intervju – Respondent fem 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Kul! Tyckte jag fick till mina ljudlandskap riktigt bra!  

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Jo jag tyckte den fungerade med de ljuden som fanns till hands. Mötte på småfel men 

när gör man inte det, inte ens en Iphone är felfri.  

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Vad jag fattade av dig när det glappade till med kameran så var det kameran som inte 

kunde registrera ljudbrickorna?, det skulle väl vara något att förbättra att antingen köpa en 

ny kamera som kan lösa problemet men annars fungerade det! 

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: De lät bra, kanske lite mer variation när man ökar intensiteten på ljudet. 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: En högre variation på ljud som existerar så att det kanske ändras avsevärt, nu gick 

ljuden väldigt subtilt över från det ena till det andra. Några mer ljud skulle väl även kunna 

tryckas in. 

Kvantitativ intervju  – Respondent fem 

Bor inte i en stad 

Har inte bott i en stad i mer än fem år 

Bor på landet 

Bott på landet i mer än fem år 

Jobbar med ljud/musik 

Har ingen hörselskada 

Ålder mellan 19-35 

Är en Man 

  



 XIV 

 

 

 

 

  

Observation_05_01_stad 

Observation_05_01_stad_kamera 

 



 XV 

 

 

  

Observation_05_02_land 

 

Observation_05_02_land_kamera 

 



 XVI 

Kvalitativ Intervju –Respondent sex 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Det var en mycket intressant sak. Förstår inte riktigt hur det kan fungera men det var 

mycket intressant som jag sa. 

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Mycket bra, tycker att jag fick till dessa miljöer riktigt bra! Det var en fröjd att få hålla 

på med denna skapelse.  

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Det fungerade mycket bra så jag kan inte riktigt säga vad som skulle förbättras.  

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Ljuden var trevliga, jag gillade verkligen han med gatuinstrumentet. Kände igen han 

då jag bor i Göteborg! 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: Ja du, kanske lägga till några fler brickor för att kunna göra fler miljöer? 

Kvantitativ intervju –Respondent sex 

Bor i en stad 

Bott i en stad i mer än fem år 

Bor inte på landet 

Har inte bott på landet i mer än fem år 

Jobbar inte med ljud/musik 

Har en hörselskada 

Ålder mellan 36-65 

Är en kvinna 

  



 XVII 

 

 

 

 

  

Observation_06_01_stad 

Observation_06_01_stad_kamera 

 



 XVIII 

 

 

  

Observation_06_02_land 

 

Observation_06_02_land_kamera 

 



 XIX 

Kvalitativ Intervju – Respondent Sju 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Jäkligt coolt hur det kan fungera!  

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Jag tyckte jag fick till mina ljudlandskap bra så då måste den även vara en bra 

återskapare?  

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Vet faktiskt inte, märkte av att något ljud glappade till en gång men annars flöt det på 

bra. 

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Det var fina ljud, speciellt regnet och åskan! Åskan var riktigt mullrig och goo. 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: Lägga till några fler kanske? Känns ju som att det finns ganska stora möjligheter med 

detta bord och borde egentligen bara begränsas till mängden ljud. 

 

Kvantitativ intervju - Respondent Sju 

Bor i en stad 

Bott i en stad i mer än fem år 

Bor inte på landet 

Bott på landet i mer än fem år 

Jobbar inte med ljud/musik 

Har ingen hörselskada 

Ålder mellan 19-35 

Är en Man 

  



 XX 

 

 

 

 

  

Observation_07_01_stad 

Observation_07_01_stad_kamera 

 



 XXI 

 

 

  

Observation_07_02_land 

 

Observation_07_02_land_kamera 

 



 XXII 

Kvalitativ Intervju –Respondent åtta 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Den var i ett tidigt prototyp stadie kändes det som, glappade med ljuden en del men 

själva idén är mycket intressant och nyskapande! 

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Ja utöver glappandet så var den bra men glappandet var för mig något enormt, man 

kunde inte riktigt känna att ett det var en riktigt ljudmiljö. 

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Ta bort glappet  och göra brickorna mer intressanta?  

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Ljuden fungerade bra men vissa var lite tråkiga. 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: utöka mängden ljud och utveckla de tråkiga ljuden så att de blir lika intressanta som 

de andra ljuden. 

 

Kvantitativ intervju –Respondent åtta 

Bor inte i en stad 

Bott i en stad i mer än fem år 

Bor på landet 

Bott på landet i mer än fem år 

Jobbar inte med ljud/musik 

Har ingen hörselskada 

Ålder mellan 36-65 

Är en man 

  



 XXIII 

 

 

 

 

  

Observation_08_01_stad 

Observation_08_01_stad_kamera 

 



 XXIV 

 

 

  

Observation_08_02_land 

 

Observation_08_02_land_kamera 

 



 XXV 

Kvalitativ Intervju –Respondent nio 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Intressant! Tråkigt att ljuden försvann under tiden jag rörde vissa . 

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Ok, det finns fortfarande jobb med konstruktionen att göra, som jag sa innan så höll 

flera av ljuden på att försvinna under tiden jag rörde vissa ljud. 

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Fixa med ljudens igenkänning då det släppte flera gånger under min återgivning.  

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Jag tyckte flera av ljuden var riktigt bra men då ljudbordet höll på så förstörde det lite 

av känslan. 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: Vet inte. Ljuden var bra tycker jag. 

 

Kvantitativ intervju – Respondent nio 

Bor i en stad 

Bott i en stad i mer än fem år 

Bor inte på landet 

Har inte bott på landet i mer än fem år 

Jobbar inte med ljud/musik 

Har ingen hörselskada 

Ålder mellan 36-65 

Är en man 

  



 XXVI 

 

 

 

 

  

Observation_09_01_stad 

Observation_09_01_stad_kamera 

 



 XXVII 

 

 

  

Observation_09_02_land 

 

Observation_09_02_land_kamera 

 



 XXVIII 

Kvalitativ Intervju – Respondent tio 

Vad tyckte du om ljudbordet? 

Svar: Jag gillade det verkligen!  

Vad tycker du om ljudbordet som ljudlandskapsåtergivare? 

Svar: Den fungerar bra tycker jag. Det höll på o vela i början under stadsåtergivningen men 

under landåtergivningen så fungerade den riktigt bra!  

Vad kan förbättras med ljudbordet? 

Svar: Försöka få till att bordet inte velar alls, höjden på bordet var också lite hög så det 

skulle vara bra med någon höjdanordning eller något liknande. 

Vad tyckte du om ljuden? 

Svar: Jag gillade naturljuden, fåglarna , syrsorna och bäcken var så fina och harmoniska. 

Stadsljuden var också bra men de är ju inte lika sköna att lyssna på. 

Vad kan förbättras med ljuden? 

Svar: Skapa några fler, göra fler variationer för varje ljud till fler brickor. 

 

Kvantitativ intervju –Respondent tio 

Bor i en stad 

Bott i en stad i mer än fem år 

Bor inte på landet 

Har inte bott på landet i mer än fem år 

Jobbar inte med ljud/musik 

Har ingen hörselskada 

Ålder mellan 19-35 

Är en Kvinna 

 

  



 XXIX 

Observation_10_01_stad 

 

 

  

Observation_10_01_stad_kamera 

 



 XXX 

 

Observation_10_02_land 

 

 

 

Observation_10_02_land_kamera 


