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Abstrakt 

I detta kandidatarbete undersöker vi hur dekonstruktion kan användas som verktyg för att 

designa och komponera ljudlandskap. Vi har utgått från två platser med skilda miljöer som 

representerar naturliga och artificiella ljudkällor. Vi undersöker vad ljuden i en stadsmiljö 

respektive skogsmiljö berättar och vilka andra underliggande historier som finns i vardagliga 

ljud och ljudlandskap. Med hjälp av soundwalk spelar vi in ljudmaterial från de olika 

miljöerna. Vi undersöker dels ljudlandskapen i sin helhet och ljud som är separerade från sin 

kontext, ljudobjekt. Med dekonstruktion som verktyg försöker vi identifiera binärer och 

ifrågasätta hierarkier i dess innehåll. Det dekonstruerade materialet ger nya perspektiv på de 

ursprungliga ljuden och ljudlandskapen som vi lyfter fram genom komposition.  

  

Nyckelord: Ljudlandskap, dekonstruktion, landskapskomposition, berättande, ljudpromenad, 

ljudobjekt, akustik ekologi. 

 

 

Abstract 

In this Bachelor Thesis, we explore how deconstruction can be used as a tool for designing 

and composing soundscapes. We have originated from two sites with different environments 

that represent natural and artificial sound sources. We investigate what the sounds in a city 

environment and forest environment tell us and what other underlying stories are found in 

everyday sounds and soundscapes. Using “soundwalk” we record audio material from the 

different environments. We examine the sound landscape as a whole and sounds that are 

separated from their context, sound objects. With deconstruction as a tool, we try to identify 

binaries and question hierarchies in its content. The deconstructed material gives new 

perspectives on the original sounds and soundscapes that we highlight through composition. 

 

Keyword: Soundscape, deconstruction, soundscape composition, narration, soundwalking, 

sound object, acoustic ecology. 
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1. Bakgrund 

___________________________________________________________________________ 

I detta stycke tar vi upp lite bakgrund till ämnet ljudlandskap, vad det är och kan vara men 

även hur man kan arbeta med det. Vi tar upp vår tidigare erfarenhet av ljudlandskap, hur vi 

jobbat - och kommit i kontakt med det under vår studietid. 

___________________________________________________________________________ 

 

“In a way the world is a composition, a huge composition that is going on all the time, 

without a beginning and, presumably, without an ending” - R.M. Schafer (2009) Listen. 

 

Människor formas och påverkas av omgivningen i vilken ljuden sammankopplar det inre med 

den utomkroppsliga världen. Den bekräftar sin närvaro i ständig förändring. Inget är stilla och 

allt som är i rörelse skapar ljudvågor. De ljud som når hela vägen fram till medvetandet 

används eller sorteras bort utifrån intresse och behov. Vissa av dem läggs på minnet som ett 

kompletterande fragment av en händelse eller ett objekt, som en associativ förstärkare eller 

instruktion för hur vi människor kan navigera våra kroppar genom rummet. Ser vi till 

mängden ljud som öronen fångar upp så lyssnar vi bara till ett fåtal av de vi hör och 

ljudlandskap är ofta för komplexa för enskilda ljud att sticka ut och fullt åskådliggöra sina 

kvaliteter. Ljudlandskap är enligt R. Murray Schafer upplevelsen av ljuden i vår miljö och 

grundar sig i fysikaliska fenomen. Ljudlandskapet innefattar alla ljud som kan studeras i ett 

sammanhang, oavsett ljudkälla. Det kan vara en verklig miljö liksom en abstrakt sådan, 

exempelvis en komposition i musik, film eller ljudkonst. (R. Murray Schafer The Soundscape 

- Our sonic environment and the tuning of the world 1994 s.3. Först publicerad som The 

tuning of the world 1977). R.M. Schafer är ljudforskare, kompositör och författare och den 

som ofta förknippas med termen ”soundscape”, det engelska ordet för ljudlandskap, sedan han 

1977 introducerade akustisk ekologi, studiet av ljud i relation till liv och miljö. Han föreslår 

en av många metoder för kategorisering av ljud och försöker därigenom beskriva 

ljudlandskapens uppbyggnad och hur vi förhåller oss till dem. Ari Y. Kellman skriver i sin 

text Rethinking the Soundscape - A Critical Genealogy of a Key Term in Sound Studies (2015) 

om hur ordet “soundscape” med tiden har blivit urvattnat och har idag en vidare betydelse. 

Kellman tolkar R.M. Schafers beskrivning av ordet “soundscape” som lärandet av ljud, hur vi 

förhåller oss till ljud i vårt samhälle och att undersöka ljud och dess kvalitéer. Kellman anser 

att ordet numera används för ljud i alla sammanhang, även utanför lärandet av ljud och är 
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även kritisk till att Schafer själv utgår ifrån akustisk ekologi och sina egna preferenser. Han 

skapar en hierarki för ljuden där de “naturliga” ljuden aktas högst medans det oönskade 

“bruset” är ljud som bör reduceras bort ifrån våra landskap. I vår undersökning utgår vi ifrån 

att alla ljud i ett landskap är likvärdiga som material för studier oavsett kategorisering, 

karaktär eller hur de framträder i landskapet. Med bakgrund av Kellmans kritik försöker vi 

arbeta utifrån ett öppet förhållningssätt till termen “soundscape”, men använder R.M Schafer 

som en teoretisk utgångspunkt för undersökningen. 

 

Vi har under de senaste åren på olika sätt jobbat med ljudlandskap, både genom att bygga upp 

dem i olika produktioner, men också genom att träna medveten lyssning i olika omgivningar. 

Denna tidigare kunskap kommer hjälpa oss i arbetet, till exempel vid soundwalk och 

ljudkomposition. I det gemensamma intresset för hur ljud är uppbyggda och vad de kan 

förmedla i en komposition vill vi skapa en djupare kontakt till våra vardagliga ljudlandskap 

som ofta förbises, ta reda på vad de möjligen döljer och kommunicerar till sina besökare och 

deltagare. För att se bortom det självklara och alldagliga i ljudlandskap har vi använt 

dekonstruktion och komposition som centrala verktyg i en designprocess. 

 

2. Frågeställning 

 Hur kan dekonstruktion fördjupa berättandet i kompositionen av ett ljudlandskap? 

 

3. Syfte 

Vi vill ifrågasätta vår uppfattning av vardagliga ljudlandskap genom att undersöka och 

manipulera dess innehåll. Vad består dessa av, hur är de uppbyggda? Med experiment och 

komposition lyfter vi fram relationer som finns i ljudlandskap. Vi hoppas med denna 

undersökning kunna bredda kunskapen om de audiella förändringar som sker runt omkring 

men inte alltid lägger märke till, ljudlandskapens underliggande historier. 
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4. Tidigare & aktuell forskning 

___________________________________________________________________________ 

Här presenteras olika forskning, vad ljudlandskap är för något och hur det kan användas i 

olika medier och konst. Vad som händer när vi separerar ljud, från dess källa, hur man kan 

kategorisera ljud och hur vi lyssnar till dem. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 I interaktion med ljud 

 

Ljudlandskap har en tydlig roll i medier, ljuden förmedlar information till åskådaren som 

exempelvis inte förmedlas i bild. Ljuden skapar en tydlig sammankoppling mellan 

användaren och mediet, ljudet blir som en mellanhand mellan dessa två. Karen Collins skriver 

i Playing with sound - A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games. (2013) 

om hur stor betydelse ljud och musik har i spel. Det är avgörande för hur spelaren interagerar 

men också viktig för den totala spelupplevelsen. Spelaren är medskapare och en del av 

ljudlandskapens tillblivelse.  

“Today’s audience isn’t listening at all - it’s participating.” - Collins (2013 s.121). 

Inte bara i spel som Collins nämner utan även i vardagen. Vi omringas ständigt av olika 

ljudlandskap, vi skapar dem tillsammans med andra människor och vår omgivning vars 

påverkan hjälper oss att navigera i dem. Ljudlandskapens objekt och förändringar i rummet 

ger oss information om platsen och hjälper oss att förstå var vi befinner oss. Collins skriver 

också i sin text om ett ljudbaserat spel, Papa Sangre, spelet utvecklades för blinda och det 

enda sättet att navigera sig på är via hörseln. Det går ut på att leta upp toner i olika kammare 

och samtidigt akta sig för de monster som gömmer sig. Ljuden och den ljudbild de skapar är 

särskilt viktiga i detta spel då det är det enda man spelar med. Spelaren får inga visuella medel 

som förmedlar var man befinner sig eller var monstret kan vara. 

“The separation of sound from source allows mental imagery to dominate the listener’s 

mind” - Collins (2013 s.26). 

 

4.2 Schizofoni 

 

Enligt Collins (2013 s.26) så får hjärnan tänka ut och skapa ett objekt till ljudet om någon 

visuell bild eller objekt inte finns tillgänglig. Det finns inget rätt och fel, bara personens 
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koppling och tolkning. R.M. Schafer (1994 s.90) skriver om schizofoni vilket innebär ljudets 

separation från dess källa. R.M. Schafer menar att när ljud blev inspelade och kunde förflyttas 

hade de inte längre en bestämd källa och kontext. Han tycker nästan att det blir onaturligt och 

att vi inte kan vara intima med ljudet, att avståndet mellan ljudskapare och lyssnare blir 

onaturlig. Behöver vi ljudets källa för att förstå det? Den mest uppenbara kritiken är att fråga 

var gränsen går för naturliga och onaturliga ljud eller mellan en kontext och en annan. Är 

inspelad musik på en klubb eller cafe naturligt? För R.M. Schafer är dessa ljud schizofoniskt 

malplacerad och bör återtas till sin naturliga kontext eller utestängas av erfarna lyssnare. R.M. 

Schafer refererar till hur lyssnaren kan uppleva ljud långt ifrån sin ursprungliga källa och i 

förlängning kan leda till social förvirring hos människor då dessa ljud ökar i antal. Ljud kan 

inte vara ”oroliga” i sig även om de gör lyssnaren orolig. Ännu en förvirring mellan lyssnande 

och ljud. Han tycker att “naturliga” inspelade ljud bidrar till de ökade Lo-fi landskapen 

genom ljuden fördubblas och att de naturliga ljudlandskapen minskar då “naturliga” ljud 

spelas in och blir mekaniska. Michel Chion håller inte inte riktigt med, han skriver i Sound - 

an acoulogical treatise (2016 s.119-120), att R.M. Schafer inte tänker på när man spelar in ett 

ljud till en produktion eller som en produkt. Numera skapar man, eller spelar in ett ljud för att 

det ska få en mening och användning i en produktion, till exempel foley. 

 

Steven Field tyckte att det fanns svagheter i R.M. Schafers tankar om begreppet schizofoni, 

det uppmuntrade honom att ändra uttrycket till “schismogenesis”, ett ord han lånar från 

Gregory Bateson. Han likt Chion tycker att man ska se ljud mer som en produkt än något att 

bara lyssna till. Ljudlandskapet tycks hos R.M. Schafers vara något att övervinna snarare än 

lyssna till enligt Field. Schafers läsare lyssnar men hör inte för de lyssnar med intentionen av 

orkestrering snarare än nyfikenhet och engagemang. Field tycker att separationen av ljud från 

dess källa är något att undersöka istället för att reparera. (Kellman, 2015). 

 

4.3 Kategorisering 

 

Inom akustisk ekologi delar R.M. Schafer in ljudlandskapets olika ljud efter deras 

karaktäristik i olika teman eller kategorierna: grundtonsljud, signalljud och ljudmärken (R.M. 

Schafer 1994 s.9). Varje plats har ljud som är bundna till dess geografi, men också en unik 

akustik som påverkar ljuden olika utifrån platsens innehåll, topografi och klimat. Detta 

tillsammans utgör platsens specifika ljudkaraktär, eller ”grundton”. Denna ligger i 
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bakgrunden som en kuliss för andra ljud att agera framför. Signalljuden utmärker sig från 

bakgrunden och når därmed lättare vårt medvetande. De är ofta kommunikativa, exempelvis 

ringsignaler. Ljudmärken är en annan kategori som utgörs av ljud specifika för en viss plats, 

dess invånare och kultur. 

 

R.M. Schafer (1994 s.43) delar även in ljudlandskap i olika kvaliteter, Hi-fi och Lo-fi, high 

fidelity och low fidelity. Benämningarna syftar till skillnaden i förhållandet mellan signal och 

brus, och i detta fallet hur många svängningar totalt som rör sig genom luften. I ett Hi-fi 

ljudlandskap hörs ”diskreta”, tystare ljud tydligt på grund av lågt brus och färre ljud som 

överlappar varandra. Ett Hi-fi ljudlandskap välkomnar även ljud som ligger längre bort i 

distans, man får ett “större” ljudlandskap som täcker större yta. Omvänt så har ett Lo-fi 

ljudlandskap högre brusnivå och fler ljud som hörs mindre tydligt. Ljudbilden blir tätare och 

djupet minskar. Det blir svårare att uppskatta avstånden till olika ljudkällor och avlägsna ljud 

får svårt att nå fram genom bruset av andra ljud. I ljudlandskap sker hela tiden skiftningar i 

kvalitet beroende på aktivitet. För att få en tydlig jämförelse så är städer mer Lo-fi och landet 

med mer öppna landskap mer Hi-fi. 

 

Betraktaren av ett ljudlandskap är också en del av dess tillblivelse. Men som R.M. Schafer 

skriver så är det många ljudlandskap som är “överbelastade”, ljud överlappar och tar ut 

varandra så ibland kan det vara svårt att få en tydlig bild av ljudlandskapet. Men vad består 

våra ljudlandskap av? Stora delar av ljudlandskap idag består av brus och buller, det blir 

ständigt mer och mer källor av ljud i till exempel städer som bidrar till den ökade nivån av 

brus. I städer finner vi större andel artificiella ljud från exempelvis olika maskiner och 

motorer. Gemensamt för dessa är det konstanta ljudet som innehåller snabba rytmiska, 

repetitiva mönster med väldigt liten dynamik. Vid låg volym lägger vi inte märke till dem 

men de kan påverka oss negativt då de faller in i bakgrunden och belastar vårt hörselcentrum 

(R.M. Schafer 1994 s.78-79). 

 

“Today the world suffers from an overpopulation of sounds; there is so much acoustic 

information that little of it can emerge with clarity.” - R.M. Schafer (1994 s.71). 
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4.4 Den selektiva hörseln 

 

Ljud kan inte väljas bort på samma sätt som synintryck vilket innebär större känslighet för 

audiell påverkan. Uppfattningen om ljuden som hörs är dock beroende av hur lyssningen sker, 

som hela tiden kan varieras och kombinerar olika sätt att göra detta på (Michel Chion, Audio - 

Vision: Sound on screen. 1994 s.28). P. Schaeffer definierade olika sätt av lyssning till ljud, i 

vilka Michel Chion gjort avstamp och vidareutvecklat hans teorier. Förmågan att uppskatta 

orsaken till ett ljud korrekt utifrån enbart ljudet är väldigt begränsad. För att skapa en bild av 

vad det är som hörs i ett visst sammanhang, används perception och logisk förmåga. Plats, 

kontext och ljudminnen utvärderas till en personlig uppfattning om vad och varför något låter. 

Vid denna typ av lyssnande är människan enligt Chion som mest benägen att missbedöma ett 

ljud (Chion, 1994 s.26). När ljudet kopplas till en kontext görs snabbare slutledningar och 

lyssningen blir mindre analytisk. När vi exempelvis tittar på en film låter vi oss luras hela 

tiden att händelserna i filmen är det som orsakar ljudet när det i själva verket är adderat i 

efterhand. Chion gör här en distinktion i P. Schaeffers teori mellan vad som orsakar ljudet och 

vad ljudet representerar i kausal respektive figurativ lyssning. 

Vid figurativ lyssning bedöms skillnader i ett ljuds förmåga att efterlikna hur vi tror något 

låter i verkligheten (Chion, 2016 s.116). I andra fall kan vi vara väldigt säkra på vad som 

orsakar ljudet som när det är en bekant röst eller ett specifikt objekt. Då identifieras ljudkällan 

genom information som tidigare kopplats till det specifika ljudet. När vi inte kan identifiera så 

generaliserar vi och jämför med olika kategorier av ljud ur minnet. Ett ljud kan kännas igen 

som exempelvis mekaniskt, mänskligt och djurlik utan att vi vet vad det är, och gissar sedan 

vad som orsakar ljudet. Vi kan också förstå hur ljudet uppstår genom dess förändring i tid, vi 

hör att något svischar genom luften eller skrapar mot något utan att identifiera källan. Vad vi 

uppfattar som ett ljud är ofta summan av det motstånd som uppstår mellan flera komponenter. 

(Chion, 1994 s.25-28) Ljudet av en dörr som öppnas är förutom dörren också ljud ifrån 

dörrkarm, gångjärn, lås etcetera.  

Semantisk lyssning syftar till avkodning av ljud som vi använder för att meddela information 

till andra, till exempel tal och morsekod. Variationer som i det fallet beror på uttal är inte 

relevant för ljudets betydelse (Chion, 1994, s.28). 

Vid akusmatisk lyssning är ljuden separerade från visuell information som bekräftar 

ljudkällan. Det kan liknas vid att ett ljud hörs från ett annat rum eller kommer från något som 

sker utanför bild i en film. När källan och orsaken till ett ljud är okänd så upptas 
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uppmärksamheten främst av identifiering, vilket i denna situationen medför att den fokuserar 

på det som hörs och gör ljudens innehåll tydligare (Chion, 1994, s.32). 

Reducerad lyssning kan ses som en förlängning av akusmatisk lyssning men kräver ett annat 

förhållningssätt, eftersom identifiering är det naturliga steget innan ett ljud analyseras för hur 

det låter. Syftet är att koppla bort ljud från sin kontext för att kunna betrakta dem som 

enskilda objekt, snarare än som medlare av information. Detta innebär att ljuden behöver 

separeras dels från visuella, men också fysiska, kulturella och psykologiska referenser (Chion 

1994 s.29-31). 

Vid beskrivning av ljudinformation är det svårt att förklara vad som hörs utan att växla mellan 

ljudens orsak, mening och effekten de har. När någon säger att ”detta är ett tjutande ljud”, är 

det då enbart en föreställd bild, eller hänvisar det till dess källa som tjuter eller till en 

obehaglig effekt? Det är svårt att förklara vad som hörs, även om vi med teknik kan mäta 

ljudinformation. En föreställning är att ingen kan veta exakt hur något låter då alla hör olika. 

Uppfattningen av ljud är dock inte enbart individuell eftersom den påverkas av gemensamma 

uppfattningar och det är utifrån den här premissen reducerad lyssning bör vara situerad 

(Chion, 1994 s.29). 

 

4.5 Ljud som objekt 

 

Individuella ljud i relation till sin omgivning väljer R.M Schafer att benämna “sound events”, 

ljudhändelse eller ljudförlopp. De är knutna i tid och rum och därmed beroende av sin 

kontext. Dessa ljudhändelser studeras som interaktioner med sin omgivning men samma 

ljudinformation kan också ur ett motsatt perspektiv betraktas som ett ljudobjekt (R.M Schafer, 

1994 s.131). I relation till reducerad lyssning, definierade P. Schaeffer “ljudobjektet” som, - 

“varje ljud, - fenomen och händelse, upplevt som en logiskt sammanhängande helhet, 

betraktat utifrån reducerad lyssning, riktad mot sig självt och oberoende av sitt ursprung eller 

mening”. (Chion, 2016. s.171). Möjligheten att studera ett observerbart ljudobjekt kräver att 

det fixeras i ett medium och att spela in ljuden gav P. Schaeffer möjligheten att betrakta 

ljudinformation som objekt och upptäcka nyansskillnader som tidigare inte var möjliga att 

uppfatta. Det innebar också att ljuden kunde studeras i ett system för uppdelning av dess 

struktur. Exempelvis isolerade han ljudobjektens viktigaste delar för sin karaktäristik (center 

of interest) i fragment och minsta hörbara isolerade delar i element (Pierre Schaeffer 1952 

s.191 In search of a concrete music). Hela ljudobjekt går dock bara att studera genom att 
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lyssna på upprepade gånger vilket nu var möjligt, men är en typ av observation med ett 

naturligt infattat problem. Ett ljud som spelas upp i en “loop” kan dra uppmärksamheten till 

den nya upplevelse som skapas av repetitionerna, vilket motverkar förmågan att uppfatta de 

detaljer vi vill åskådliggöra (Chion, 2016, s.173). 

Chion ställer sig även frågan hur dessa ljud avgränsas och konstaterar att flera inte kan 

betraktas som objekt, eftersom förmågan att uppfatta dem över tid är begränsad. Ett ljud som 

pågår en längre tid kan sträcka sig utanför människors medvetna perceptionsfällt (Chion, 

2016, s.173) 

 

4.5.1 Typologi 

För att beskriva ljud klassificerade P. Schaeffer dem enligt ett system som här presenteras i en 

förenklad form och innefattar de enklaste typerna av ljud i nio kategorier. Kategorierna 

representerar en förening av två aspekter för ljud, ”massa”, som visar hur stort 

frekvensomfång ljudet omfattar vilket kan liknas vid ljudets bredd och ”upprätthållning” som 

kan liknas vid ljudets längd. Massan kan vara tonic, vilket innebär att vi kan höra dess tonhöjd 

likt en ton spelad på en flöjt, och komplex som ljudet av en bäck. För vissa ljud växlar massan 

mellan dessa och kallas då variabel massa. De grundläggande skillnaderna i ett ljuds 

upprätthållning är antingen kontinuerlig, en impuls och upplevs som omedelbar eller iterativ, 

vilket upplevs som repeterade impulser i följd. De nio möjliga kombinationerna av ljudets 

massa och upprätthållning kategoriserar exempelvis en pianoton som kontinuerlig tonic. Ett 

pip från mikrovågsugnen som impuls tonic och en repeterande ton från ett alarm som iterativ 

tonic. Vidare följer kontinuerlig komplex, impuls komplex, iterativ komplex etcetera, (Chion 

2016, s 175-176). 

 

4.5.2 Morfologi 

För att närmare kunna beskriva ett ljudobjekts struktur delas det in i sju morfologiska kriterier 

som syftar till dess form och uppbyggnad. Den klassiska beskrivningen av ljud inom 

musikteori utgår ifrån parametrarna: tonhöjd, varaktighet, styrka och klangfärg, men för de 

flesta ljuden som omger oss räcker inte dessa till då de är uppbyggda av snabba interna 

förändringar som gör det svårt att fastställa dessa parametrar. För att komma ljudobjekten 

närmare följer nedan en förenklad beskrivning av de morfologiska kriterierna för dessa. 

Massa, berättar som liksom i de topologiska kriterierna (tonic, komplex, variabel), hur brett 

frekvensspektrum som ljudet utgör. Komplex massa kan tydligare beskrivas efter uppdelning 
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av tonhöjdsomfång, tjocklek eller högsta till lägsta frekvens och tonhöjdsfält, som är den del 

av frekvensområdet som massan utgör, väldigt hög, hög, hög medium, medium, lägre medium 

och så vidare till väldigt låg. Skillnader i tonhöjdsfält mellan ex vattendroppar skapar ljudet 

av regn. Harmonisk klang är det som skiljer två instrument åt som spelar samma ton med 

samma intensitet. Ett instrument kan låta lite fylligare och ett annat lite tunnare beroende på 

antalet harmoniska övertoner som produceras. 

Yta eller skrovlighet (grain), är mikrostrukturen av ljuden och kan liknas vid en yta som 

upplevs rå och ojämn eller mjuk och jämn. Exempelvis kan en basrik röst, morrande från ett 

djur eller skrapande ljud upplevas som ojämn medan en stilla ton spelad på ett instrument kan 

upplevas som jämn.  

Hållning (bearing) kan liknas vid den traditionella idén om “vibrato”. En liten liten skiftning i 

ljudets karaktär som påverkar dess upprätthållning. 

Dynamisk profil är karaktäristik över hur ljudet intensitet utvecklas (eller inte), i synnerhet i 

ljudets början, dess attack. Upplevelsen av attacken beror på anslagets stigningsgrad, hur 

snabbt ljudet tar sin form. Ett ljuds karaktär är väldigt beroende av dess attack. 

Massprofil beskriver de inre skillnaderna i ljudets interna tjocklek. 

Melodisk profil beskriver konturerna av ett ljuds tonhöjder och syftar på den yttre formen. 

(Chion 2016, s 177-181). P. Schaeffers system för att ge en bild av ljudobjektet har fått 

mycket kritik, inte minst av Chion, men fyller sin funktion som ett verktyg, att presentera ett 

annat perspektiv som kan förtydliga hur ljuden är sammansatta och beter sig. Gränser mellan 

olika kriterier är diffusa men skillnaderna i dessa desto tydligare.   

 

4.6 Komposition och berättande 

 

“Having come to the studio to make noises speak, I stumble onto music” - P. Schaeffer 

(Brandon LaBelle, Background noise: perspectives on sound art. 2006 s.27) 

 

På 1940-talet började Pierre Schaeffer experimentera med ljudelement från brus, buller eller 

vad som kan uppfattas som mindre musikaliska ljud. Han var en av dem som utvecklade 

genren ”musique concréte”, vilken utgick ifrån att klippa och sätta ihop inspelat material från 

analoga band av ljud från naturliga ljudmiljöer. Han utforskade ljudens texturer, komplexa 

rytmer, tonala egenheter och inbördes inverkan genom manipulering och komposition och 

behandlade ljuden med samma metoder som senare kom att utgöra idén till den digitala 
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samplern, idag ett av våra vanligaste ljudverktyg. Det finns två motsatta skolor inom music 

concréte. En är för empirisk konstruktion, vilket förlitar sig på det instinktiva örat, den andra 

applicerar förutbestämda scheman på konkret materia och förlitar sig på den automatiska 

processen som leder från diagram till resultat (P. Schaeffer, 1952 s.127). Ett exempel på 

användare av den senare metoden är John Cage, som använde det klassiska verket “I Ching” 

som beslutsfattare i arbetet med flera kompositioner (LaBelle, 2006 s.8). 

 

John Cage ville visa att alla ljud kunde vara konst och musik, inte bara den “vanliga, 

traditionella” musiken utan även alla ljud runt omkring. Cage brukade säga att där det finns 

ljud, där finns det musik (Douglas Kahn, Noise, Water, Meat - A history of sound in the arts, 

1999). Cage är känd för sin tysta komposition 4’33” (1952), även kallad för the silent piece, 

där han ville uppmärksamma publiken på ljudlandskapet i salen. Stycket skapas alltså av salen 

och då åskådarna är en del av ljudlandskapet i salen blir de medkompositörer. 

 

“When that sound is not forthcoming, it might become evident that listening can still go on if 

one´s attention (and this is Cage´s desire) is shifted to the surrounding sounds, including the 

sound of the growing agitation of certain audience members.” - Kahn, (1999, s.165). 

 

Vad är det vi lyssnar på? Stycket blev såklart olika varje gång eftersom ljudlandskapet i 

salarna varierade. Cage ville visa att konst och musik inte hade några ramar, när han gör ett 

stycke som 4’33” blir det tydligt då han inte bryr sig om vilket rum han är i eller vad som sker 

i rummet. Stycket blir unikt varje gång, vilket bevisar att alla ljudlandskap kan vara konst. 

Cage använde sig av musique concréte i sina kompositioner, för han precis som Pierre 

Schaeffer ville bevisa att musik existerade även utanför det traditionella musikskapandet. Han 

använde uppklippta ljudfiler till sin komposition Williams mix, klippen blev slumpmässigt 

valda för att visa att alla ljud kunde vara musikaliska.  Efter en vistelse i en källare som sägs 

vara helt tyst kom Cage ut därifrån och hade hört två ljud, ett lågfrekvent ljud och ett ljud med 

högre pitch. Han frågade vaktmästaren vad det kunde varit för ljud och vaktmästaren svarade 

att det lågfrekventa ljudet var hans blodcirkulation och att det högre ljudet var hans 

nervsystem. Efter denna vistelse släppte Cage tankarna om att alla ljud har en plats och ett 

objekt, ljud från ett visst sammanhang var inte bunden just dit. Allt gav alltid ett ljud ifrån sig, 

det spelar ingen roll när, vad eller var. 
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“Thus, sound was no longer tied to events but existed as a continuous state as it resonated 

from each and every atom. This certainly tipped the balance of the senses the other way since 

where one might expect night to remove light and give vision a rest, aurality would still exist. 

Everything always made a sound, and everything could be heard; all sound and always sound 

paralleled panaurality.” - Kahn, 1999 s.159 

 

4.7 Sammanfattning  

 

Ljudlandskapens olika innehåll och omständigheter ger information som hjälper oss förstå var 

vi befinner oss, både i verkliga ljudlandskap och skapade sådana i olika medier som spel och 

film. Varje plats har ljud som är bundna till dess geografi och en akustik vilket bidrar till 

platsens speciella ljudkaraktär. Men genom att spela in ljudlandskap och dess objekt 

avlägsnar vi dem från sitt kontext, schizofoni. Kommer de fortfarande förmedla samma 

information och vad kommer de berätta i sin nya kontext? Genom att lyssna på ljudobjekt på 

olika sätt kan vi identifiera dess olika karaktärer, vad är det som kännetecknar ljudet? 

Ljudinformation kan studeras dels som en “sound event”, ett ljud i sin ursprungliga kontext 

eller som ljudobjekt bortkopplad från detsamma, men kanske måste de förstås i ett annat 

sammanhang än sitt ursprungliga för att ge en tydlig bild av sin komplexa natur. 

 

 

 

5. Metoder 

___________________________________________________________________________ 

I denna del beskriver vi olika metoder, vad soundwalk och dekonstruktion är. Vad skillnaden 

blir mellan inspelat ljudlandskap och ljudlandskapet på plats och hur man kan komponera 

ljudlandskap. Vi berättar också hur vi arbetat med dessa metoder för vår undersökning. 

___________________________________________________________________________ 

 

Att lyssna på ljud i olika sammanhang har givit oss insikter om vår förmåga att höra och hur 

rika ljudlandskap är om vi ger oss tid att uppfatta dem. Till synes tråkiga miljöer kan ge en 

helt annan uppfattning vid lyssning till dess ljud. Med den insikten i bagaget söker vi vidare 

efter vad våra vardagliga ljudlandskap döljer som kan omsättas i praktisk kunskap för 

ljuddesign. I försök att fördjupa designarbetet med ljud behöver vi se bortom vår nuvarande 
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förmåga att uppfatta ljudlandskap. Vid inspelning av ljuden skapas en ny verklighet att 

jämföra vår upplevelse med och bidrar till ett nytt perspektiv. Vi kopplar därmed bort ljuden 

från sin källa och kan då pröva materialet genom idén om reducerad lyssning samt den nya 

kontext som uppstår. R.M. Schafer och P. Schaeffers arbeten tillämpar dekonstruktion som ett 

verktyg för att nå olika syften. I P. Schaeffers fall lyfts ljuden ur sin kontext för att komma 

ljuden närmare och utforska dess musikaliska kvaliteter och R.M. Schafers gör detsamma för 

att belysa betydelsen av relationerna mellan ljuden och kontext. I vår undersökning används 

analysverktyget dekonstruktion, i syfte att bättre förstå vår egen uppfattning av ljudlandskap 

och skillnader i de olika ljudens uppbyggnad. Det är därmed inte enbart ljudmaterialet som 

står i fokus för undersökning, utan även relationer vi skapar till det. Med experiment och 

komposition utforskar vi dessa relationer och återknyter sedan till våra tidigare uppfattningar 

om ljudlandskapen.  

 

5.1 Soundwalk 

 

Vi kan inte stänga våra öron som vi kan stänga våra ögon, vi kan blunda men hörseln går inte 

att stänga av, men det behöver inte betyda att vi lyssnar till allt vi hör. Det är en väsentlig 

skillnad och oftast väljer vi bort att lyssna. Örat vänjer sig vid ständiga ljud som finns runt 

omkring och i en “bullrig” ljudmiljö stängs de störande ljuden ute. Den förmågan är praktisk 

men kräver mycket energi vilket enligt Hildegard Westerkamp kan ha en negativ påverkan av 

förmågan att lyssna (Hildergard Westerkamp, u.å, Soundwalking 

https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/soundwalking.html). 

En ”soundwalk” går ut på att återupptäcka och reaktivera hörseln genom att röra sig i, och 

samtidigt aktivt lyssna till det omgivande ljudlandskapet. Istället för att anstränga hjärnan 

med att sortera bort ljud, ges de fri passage. Att medvetet lyssna till denna ljudinformation 

tillåter även de mindre ljuden träda fram ur bruset. Det kan beskrivas som en mental träning i 

att lyssna och leka med hörselns förmåga att uppfatta ljudlandskapens individuella ljud, hur 

de låter tillsammans och hur de påverkas av sin omgivning. 

 

5.2 Inspelning - ett annat perspektiv 

 

En inspelning ger en annan uppfattning av det ljudlandskap vi befunnit oss i. Ljud som inte 

märktes vid observationen framträder och visar en annan version av denna verklighet. 

https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/soundwalking.html


16 

 

Mikrofonen är inte selektiv som hörseln vilket kan liknas vid att komma till en obekant 

ljudmiljö. Uppmärksamheten stiger och hjärnan försöker förstå de nya ljudens innebörd och 

orsak. Liksom med visuella intryck sker en kartläggning av omgivningen. Med soundwalk 

riktas fokus på olika delar av ljudlandskapet och med mikrofon möjliggörs en slags 

”närlyssning” där ljudens karaktär ges möjligheten att framträda ännu tydligare. Ljuden hörs 

som mikrofonen fångar upp och hörlurarna förmedlar dem, precis som vid lyssning av en 

inspelning. Förutom att de ofiltrerade ljuden blir tydligare, stimuleras också hörseln av det 

”nya” ljudlandskapet och gör lyssnaren mer uppmärksam. Trots upplevelsen av en ökad 

närvaro i ljudlandskapet blir observatören bortkopplad från den direkta kontakten med 

ljudlandskapet, en” schizofonisk” situation uppstår. En annan effekt av tekniken är minskad 

spatial uppfattning av ljudens avstånd och placering i landskapet. 

 

5.3 Soundscape composition 

 

Utgångspunkten i ”Soundscape composition” bör enligt Westerkamp vara intresset av att 

utforska och lyfta fram ett ljudlandskap utifrån ett akustiskt ekologiskt perspektiv, det vill 

säga en medvetenhet om det ansvar vi har för våra ljudmiljöer, snarare än enbart musikaliska 

kvaliteter. Komposition används ofta för att åstadkomma en viss effekt eller sinnesstämning, 

utan någon koppling till ljudens ursprunglig. I Westerkamps syn på arbetet med “soundscape 

compositions”, står platsen varifrån ljuden kommer och upplevelsen av ljudlandskapet i 

centrum, (Westerkamp, u.å, Linking Soundscape Composition (1) and Acoustic Ecology 

https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/linking.html). Westerkamp 

vill också framhålla vikten av att relationen som skapas mellan kompositören och ljuden 

under arbetsprocessen också formar kompositionen. Genom att manipulera ljudinformation 

och komponera om materialet kan den ge nya insikter. 

 

“The artist's aesthetic musical language and the language of the recorded sounds and 

soundscapes meet in the process of composing. And it is the meeting of the two "languages" 

and the ways in which they are balanced that makes out the creative challenge in a 

soundscape composition. It is not unlike a traveller's encounter with a new place. The journey 

itself becomes the point of balance between the traveller's own inner reality and how he or 

she meets the new place. It is in the quality of the journey that that relationship can be seen as 

balanced or unbalanced. Similarly the soundscape composition is the journey that 

https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/linking.html
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circumscribes the relationship, the conversation between composer and sound sources”. - H. 

Westerkamp, u.å, Linking Soundscape Composition (1) and Acoustic Ecology. 

(https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/linking.html). 

 

Soundscape compositions är befriade från traditionella regler att förhålla sig till. Det ger 

kompositören total frihet för sin vision och estetik, men bygger på ett ansvar att försöka ge en 

berikande upplevelse på ett djupare plan och inte vara effektsökande genom manipulerade 

ljud. Inom music concrete används komposition för att visa på musikaliska kvaliteter i ljud 

eller delar av dessa, utan att nödvändigtvis visa hänsyn till ljudens ursprungliga källa eller 

akustiska landskap. Då är det istället egenskaperna i ljuden själva i frånvaro av sin 

ursprungliga kontext som är utgångspunkten för kompositionens utveckling.  

 

5.4 Dekonstruktion 

 

Dekonstruktion är ett analysverktyg avsett för att åskådliggöra underliggande betydelser i en 

text som kan beskrivas med att läsa vad som utspelas mellan raderna. Genom att identifiera 

hierarkier bland olika dikotomier eller binärer i en historia kan vi visa på hur dessa 

värderingar är konstruerade. Jacques Derrida grundade termen och verktyget på 60-talet. Han 

skapade det då han var trött på att den västerländska filosofin rankade olika binärer likadant 

som de gjort sen Grekernas tid, till exempel att tal skulle vara mer väsentligt än text i språkets 

värld. Derrida ville avlägsna detta tänkandet och bevisa att binärer kan ha lika mycket makt. 

(The Editors of Encyclopædia Britannica, u.å, Jacques Derrida FRENCH PHILOSOPHER 

https://global.britannica.com/biography/Jacques-Derrida) 

 

“To “deconstruct” an opposition is to explore the tensions and contradictions between the 

hierarchical ordering assumed or asserted in the text and other aspects of the text’s meaning, 

especially those that are indirect or implicit.” -  The Editors of Encyclopædia Britannica (u.å) 

Jacques Derrida FRENCH PHILOSOPHER 

(https://global.britannica.com/biography/Jacques-Derrida) 

 

Ingenting har en bestämd mening och underliggande innebörd kan visas genom att undersökas 

lite närmare. I en historia kan binärer representeras av karaktärernas olika roller. De har en 

https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/linking.html
https://global.britannica.com/biography/Jacques-Derrida
https://global.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopdia-Britannica/4419
https://global.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopdia-Britannica/4419
https://global.britannica.com/biography/Jacques-Derrida
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lika stor och lika betydelsefull roll, trots att de inte är huvudpersonen i just denna berättelsen, 

ur ett annat perspektiv hade de andra karaktärerna lika väl kunnat vara huvudpersonen. 

“[...] the possibility of different interpretations is always contained within the text itself” - 

Mark Dooley och Liam Kavanagh (2007 s.26) The philosophy of Derrida. 

 

5.5 Tillämpning av metod 

 

Arbetsmetod 

 
Bild 1: Vi har blivit inspirerade av R.M. Schafer och P. Schaeffer för uppdelningen av vår arbetsmetod. P. 

Schaeffer undersöker ljudobjekt vilket betyder att vi först separerar enskilda ljud från landskapet för att sen 

analysera och dekonstruera. R.M. Schafer undersöker ljuden i ljudlandskap vilket betyder att vi dekonstruerar 

helheten och dess delar för att sen använda i komposition. Båda arbetsmetoderna utgår ifrån samma inspelade 

ljudlandskap. 

 

Utifrån analys av material utforskar vi vad dekonstruktion kan innebära för ljud i en 

komposition baserad på verkliga ljudlandskap. Arbetet är indelat i två arbetsflöden som 

illustreras på bild(1). Dels jobbar vi med ljudlandskapet i sin helhet och därefter med 

ljudobjekten var för sig. För undersökningen väljs två platser som utifrån olika typer av 

ljudkällor representerar varandras motsatser. I den ena, där ljuden kommer från människor 

eller ljudkällor som skapats av människor, ett artificiellt ljudlandskap. Den andra, en miljö där 

ljud kommer från naturliga källor, ett naturligt ljudlandskap. Dessa kan också liknas med Hi-

fi motsvarande Lo-fi ljudlandskap, där det artificiella ljudlandskapet är Lo-fi och det naturliga 
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Hi-fi (se beskrivning under Tidigare och aktuell forskning - Hi-fi och Lo-fi). Platserna för 

observation är dels en galleria med butiker och café och den andra är ett skogsparti utmed 

havet. På båda platser utförs en passiv inspelning, där mikrofon tar upp ljuden från en fast 

position och en aktiv inspelning - soundwalk med mikrofon. Förutom att spela in ljuden, 

lyssnar vi till ljudlandskapen utan utrustning för att vid analys kunna jämföra det inspelade 

materialet med vår upplevelse och vad vi hörde på platsen vid tillfället. 

 

Soundwalking på plats ger oss möjlighet att förstå ljudlandskapen bättre, exempelvis antalet 

ljudkällor de innehåller och hur de olika ljuden skiljer sig åt. I det onaturliga ljudlandskapet, 

passagen i gallerian, finns det flera mekaniska ljud som ligger i samma frekvensområde vilket 

tillsammans skapar ett brus, men som vid närmare lyssning avslöjar speciella egenheter. 

Inspirerade av Hildegard Westerkamp försöker vi registrera ljudens olika egenskaper, hur 

framträdande de är, vad som orsakar dem, vilka som definierar ljudlandskapet, vad sker i 

bakgrunden och vilka ljud vi själva bidrar med. En fördel med inspelningen vid soundwalk är 

att ljuden fokuseras på plats och minskar läckage från andra ljudkällor. Utifrån det inspelade 

materialet isoleras ljuden med digital ljudredigering för att skapa separata ljudobjekt. Men det 

sker också en separation under soundwalk då vi väljer att spela in vissa ljud var för sig, 

ljudobjekten står i centrum. 

 

Vid analysen av ljudmaterialet och det vi registrerat på plats formas vår gemensamma 

uppfattning om ljudlandskapens innehåll och hur vi upplever dem. Det har skapats mening 

kring ljuden som kan läsas som en eller flera historier. Detta är utgångspunkten för nästa steg 

i arbetsmetoden, dekonstruktion. Med ljudlandskapet tillämpar vi dekonstruktionen som 

textverktyg på den text vi skapat kring dessa. Tanken är att den, med text kommunicerade 

uppfattningen av vad ljudlandskapet är, ska ha en betydande roll i processen. Analysen får 

utveckla relationen mellan oss och komposition av ljudmaterialet. Inspirerade av P. Schaeffer 

dekonstruerar vi ljudobjekt genom manipulering med hjälp av digitala verktyg. Med dessa 

kan vi ingående påverka olika parametrar i alla delar av ljudobjektens uppbyggnad och utifrån 

teoretiska kriterier identifiera och pröva dess motsatsförhållanden. Med manipulering ändras 

ljudet och tar fram binärer så att dessa blir ljudets nya kännetecken. Nu berättar ljudobjeketen 

något annat, hur kommer nu kompositionen se ut med dessa “nya” ljud? 
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Utforskningen med dekonstruktion ger djupare förståelse för olika objekt eller projekt. Det 

sker hela tiden under experimentets gång, vad vi väljer att göra påverkar kommande steg och 

slutprodukten. Separation, komposition, manipulering, och perspektivförskjutning avslöjar 

underliggande karaktärer i ljudlandskapet och vad de berättar.Vi letar inte efter några 

sanningar, vi försöker bara visa på olika tolkningar. 

 

Vid tillämpning av dekonstruktion som verktyg förhåller vi oss till följande steg: 

 

STEG ETT: Destabilisera det binära: 

- Identifiera par av motsatser, dikotomier, i narrativ till exempel skapare och skapelse. 

Dekonstruktion handlar inte om att permanent invertera hierarkier som saknar grund, 

utan istället att exponera den sanna naturen av en konstruktion. 

- Hur förhåller sig motsatsförhållandet, vilken är mest representerad och metanarrativ, 

vad skapare och skapelse kan representera. 

- Visa på hur dessa förhållanden INTE utgör en skillnad utan kan vara desamma, 

(destabilisera), skapare(=)skapelse 

Bevisa hur motsatta binärer har samma makt och isolera plats där binärer faller sönder. 

 

STEG TVÅ. Exponera en texts “undermedvetna”, hitta underliggande betydelser som går 

emot den ytliga betydelsen av texten. 

 

Följande punkter finns med som riktlinjer: 

- Dekonstruktion är att ifrågasätta “sanningen”- meningen, ingenting är absolut. 

- Dekonstruktion visar på djup skepticism och att “mening” är något ostabilt och skört. 

- Dekonstruktion finns som en del av konstruktionen 

- Dekonstruktion agerar inte alltid i centrum, utan kan agera i utkanten, som en 

bidragande del till konstruktion. 

  

Steg och punkter hämtade från:  

PHILOSOPHY: Jacques Derrida, https://www.youtube.com/watch?v=H0tnHr2dqTs, 

Engl 202b Class 23: Deconstruction, https://www.youtube.com/watch?v=RUm-47oMWU4. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0tnHr2dqTs
https://www.youtube.com/watch?v=H0tnHr2dqTs
https://www.youtube.com/watch?v=RUm-47oMWU4
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6. Experiment och diskussion 

___________________________________________________________________________ 

I detta stycke redovisas och diskuteras några av de experiment vi gjort där materialet sedan 

lett till delar av gestaltningsarbetet.  

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Experiment 

 

6.6.1 Dekonstruktion och ljudobjekt 

 

Att betrakta ett ljudobjekt innebär att aktivt bortse från alla tankar kring dess ursprungliga 

kontext, vilket är detsamma som reducerad lyssning. Vid tillblivelsen av ett ljudobjekt skapas 

en ny kontext i vilken vi undersöker objektet. Då vi beskriver ljudobjektet med exempelvis 

hjälp av dess morfologi, knyter vi detta till nya referenser. Den nya uppfattning som uppstår 

kan vara svår att skilja ifrån eventuell vetskap om ljudets ursprungliga kontext. Kommer det 

påverka hur vi utforskar ljudobjektet och vilka konsekvenser får det i kompositionen? Vi 

upplever att vetskapen om platsen för ett enskilt ljudobjekt inte har en betydelse för 

dekonstruktionen i samma utsträckning som i kompositionen, så länge ljudobjektet är väl 

isolerat från omgivande ljud. Vi bortser dock inte från en bakomliggande vilja att med ett 

ljudobjekt i komposition söka oss bort från de kopplingar till ljudets ursprung som kan 

härledas i ljudens karaktär. När vi förhåller oss till två eller fler ljudobjekt spelar vetskapen 

om den ursprungliga kontexten en större roll på grund av att ljuden redan har en befäst plats i 

det ljudlandskapet. Detta medför ett annat förhållningssätt i dekonstruktionen som i sin tur 

påverkar användningen av ljuden i sin nya komposition. 

 

Att beskriva ljudobjektens egenheter och hitta vad som kännetecknar ljudet öppnar upp 

intressanta möjligheter i arbetet med manipulering och komposition. Dessa egenheter kan till 

exempel vara ljudets attack, vilket frekvensomfång den ligger i och hur långt ljudet är. Genom 

att beskriva ljudeobjektet med ord blir det tydligt vad som ligger i för - och bakgrunden. Vi 

kan sen vid manipuleringen av ljudet ändra dessa egenheter, kanske göra vissa tydligare och 

ta bort vissa helt och hållet. Vad vi märkt under arbetets gång är att attacken utgör mycket av 

det som P. Schaeffer kallar för “center of interest” (se beskrivning i kap. Ljud som objekt). Vi 

har fått snabba resultat när dessa egenheter dekonstruerats genom manipulation. 
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Dekonstruktion av ljudobjekt har skett i tre steg. Genom att analysera ljudet och framhäva 

dess karaktäristik får vi fram det som ligger i för - och bakgrunden, huvudkaraktär och biroll. 

Fundera ut vilka av dessa karaktärer i ljudet vi vill ändra och tillslut sätta det på prov genom 

praktiska experiment. 

 

Inspelningen från skogen av lövet som skakade i vinden och knackade mot grenen skapar en 

perspektivförskjutning. Lövet är en väldigt liten biroll om man ser till hela skogen som 

ljudlandskap, man hör det inte förrän man går väldigt nära. Genom att spela in detta ensamma 

löv så att det står i centrum ger vi lövet huvudrollen, det sker en dekonstruktion på plats. Från 

att vara ett löv av flera tusen som är bortglömt och ensamt på en gren hör vi helt plötsligt 

dennes historia som den skapar tillsammans med vinden och grenen. Fåglarna som vi anser är 

huvudkaraktären i skogens ljudlandskap ligger i denna inspelning i bakgrunden och har fått en 

biroll. Även fast vi fokuserat inspelningen på lövet får vi ljudläckage från det omringande 

ljudlandskapet, men de ljuden har också en roll i analysen och dekonstruktionen av 

inspelningen. Det finns ett element i 

inspelningen som är en motsats till 

detta naturliga ljudlandskap, i 

bakgrunden finns det ett drone-ljud 

som skapas av trafiken en bit bort. Här 

börjar vår dekonstruktion genom 

manipulering. Dronen “hör egentligen 

inte hemma här” om man ser till 

platsen som ett naturligt ljudlandskap, 

den kan anses som störande och icke 

välkommen. Men i manipulering och 

dekonstruktion av inspelningen gör vi 

dronen starkare och tydligare, binären 

i det naturliga ljudlandskapet har nu fått större plats och en annan betydelse. Dronen blev 

inspiration till manipuleringen av de andra ljudobjekten, det naturliga skulle bli artificiellt. 

 

Under vår soundwalk i gallerian spelade vi in hissen som finns på plats, hissen är ett 

ljudobjekt om man ser till hela ljudlandskapet i gallerian men den har också egna ljudobjekt 

som tillsammans skapar hissens ljudlandskap. Till exempel hissdörrar som öppnas och stängs, 
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maskineri som låter hissen åka upp och ner och gallerians ljudlandskap som hörs när dörrarna 

öppnas, det är här vi börjar vår sönderdelning av detta ljudobjekt. Att dela upp de olika ljud 

hissen ger oss mer kontroll under manipuleringsarbetet och vi kan också noggrannare lyssna 

på ljudobjektens egenheter som sen 

kommer stå i grund till hur vi väljer att 

manipulera dem. Under 

manipuleringen finns det inga planer 

för hur kompositionen senare ska se ut, 

vi förändrar attackerna, 

frekvensomfång och tonhöjd i ljudet för 

att ändra dess karaktär. Det finns inga 

tankar på att dessa ljud ska låta bra 

tillsammans i en komposition, utan 

fokus ligger på ljuden var för sig och 

vad de kan berätta. Den enda tanken 

som finns för kompositionen under 

manipuleringsarbetet är när vi hör 

gallerians ljudlandskap då hissdörrarna 

öppnas, där vi hör människor i rörelse 

och i dialog med varandra. Här vill vi 

ta fram människorna så mycket som möjligt för att de ska bidra med en kontrast till resten av 

ljuden vi fått fram som låter mekaniska och artificiellt. 

 

6.1.2 Landskap faller samman, - dekonstruktion av analys 

Arbetet med dekonstruktion av textanalysen sker på tre olika sätt med skillnaden i den 

textmängd som hanteras vid tillfället. Första försöket görs med de delar av texten som känns 

intressanta att jobba vidare med, meningar som beskriver händelser, upplevelser och liknelser 

av ljud. Vid andra försöket delas texten upp i reflektioner kring specifika ljud men också 

helhetsupplevelsen av ljudlandskap. Tredje försöket ser till textens helhet för att kunna 

identifiera dekonstruktion i händelsernas utkanter. 

 



24 

 

Det är en utmaning att se till vad som sker i uppbyggnaden av texten och inte själv skapa 

motsatser. Det tidskrävande arbetet belönar sig då tankar plötsligt öppnar upp för ett 

resonemang kring en “stel” textsnutt, ett opersonligt konstaterande som plötsligt tycks få liv. 

Ord som framstår tydligare i analysen är exempelvis: rörelse, vågmönster, motstånd och 

nedbrytning men också kortare meningar som ”Jag är resans mål. Ingen är tyst när ingen 

hör, eller, Det naturliga ljudlandskapet existerar inte”. Olika processer som pågår i 

omgivningen framträder, hur de förhåller sig till oss och vad de innebär. Vågor och rörelser 

av ljud känns naturligt att jobba med även utan dekonstruktion av vår text, men förutom att 

orden i sig själva är inspirerande så ”laddas” de upp genom resonemangen som också blir en 

del av designen. 

Exempel av ett tidigt försök till dekonstruktion av text: 

 

-   “ En bit längre bort hörs barn som leker och en bil på en närliggande väg och genast så störs 

upplevelsen av att vara på en naturlig plats”, - hur vet jag det när jag inte kan se dem? De låter som 

att de leker men kanske är det också det enda dom gör, jag bara antar att de leker. Jag vet inte ens om 

det är barn, det kanske är någon som låter som ett barn, jag bara antar eftersom barn och lek är tätt 

förknippade. Vad som skulle kunna var binärerna här är att barn och trafik i motsats till det naturliga 

ljudlandskapet utgör något artificiellt eller bortkopplat från natur, som inte har där att göra medans 

naturen inte hade upplevts naturlig om vi hade exempelvis trafikbuller att jämföra med. Det naturliga 

tillståndet är högst i hierarkin och störs av det artificiella inslaget. Ett nytt tillstånd skapas, ett “stört” 

tillstånd, medvetenhet om en instabil naturlig ljudmiljö. Instabiliteten finns hela tiden närvarande och 

dominerar därmed det naturliga ljudlandskapet, vilket då eliminerar det naturliga ljudlandskapet. Det 

naturliga ljudlandskapet finns inte. - Experimentlogg anteckningar april 2017 

 

I många fall uppnås inte alla stegen i dekonstruktionen trots att binärerna har identifierats. I 

vissa fall blir det mer av ett logiskt resonemang snarare än en språklig analys. Oavsett 

resultatet produceras nya tankar kring textinnehållet. Karaktärer växer fram i berättelsen när 

ljudlandskapet sammanfaller. Dessa ger tillsammans en annan bild av vilka krafter som agerar 

i landskapet. 

 

6.1.3 Sköra konstruktioner, - komposition av dekonstruktion 

Resonemangen i textanalysen visar på möjligheterna att jobba med olika perspektiv på något 

som kan tas för en betydelselös vardaglig företeelse, exempelvis att skorna låter hårt mot 

underlaget då jag springer för att hinna med tåget. För att uttrycka de underliggande 
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historierna av ljudlandskapet knyts orden och meningarna till idéer om hur det ursprungliga 

ljudmaterialet kan manipuleras för att återge dess symbolik. 

I arbetet med kompositioner prövas idéer som produceras av analysen men tillämpas utifrån 

att vara en del av den. Med en mening som “Motstånd ger nedbrytning” öppnas en rad olika 

angreppssätt att framställa vågor som stilla slår mot en strand. Experimenterande med att 

återge detta ger varierande exempel på hur tystnad kan användas som motstånd för att störa en 

naturlig rytm eller hur distorsion och dynamik kan användas för att illustrera nedbrytning. 

 
 

6.2 Ljud och kontext 

Den text som författats i gemensam ansträngning för att förtydliga de upplevda 

ljudlandskapen kan precis som det inspelade ljudmaterialet som bäst liknas vid semesterbilder 

från en resa. När bild och den tillkommande historien presenteras inser den som berättar hur 

liten del av händelsen som faktiskt kan förmedlas även om mottagaren tycker sig få en tydlig 

bild av den plats och situation som fotograferades. Ljudobjekten som komponeras blir 

fotografier som ordnats i ett album för att förmedla upplevelserna av resor till olika platser. 

Fotografierna förblir en spegling medan historien knuten till den kan ändras, men oavsett hur 

språkligt exakt den historien än kan bli får mottagaren enbart ett collage av fragment utifrån 

denna händelse knuten till tid och rum. Av det material som undersökts är det närmsta vi 

kommer, vad R.M. Schaefer kallar en “sound event”, våra minnen från tiden i de olika 

ljudlandskapen. Resten är speglingar, representerade av passiva inspelningar och avbilder 

representerade i text, som återskapar dess konturer i en ny kontext. Som skapare kan vi inte ha 
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kontroll över verket så fort det lämnar våra händer. Lyssnare kommer att tolka berättelsen på 

olika sätt och kanske annorlunda än det var menat, berättelsen fortsätter sin resa genom 

andras olika perspektiv. Vi kommer inte veta hur våra kompositioner tas emot och vissa 

kanske inte ens kommer förstå vad vi försöker säga, det kanske beror på att dekonstruktionen 

som vi gör är så pass personlig. Det vi får fram i ljuden skiljer sig troligen från vad andra 

kanske skulle få fram. Dekonstruktionen sker utifrån hur vi hör ljuden och vad vi tycker att de 

berättar, detta blir såklart personligt. 

 

“If acoustic ecology is the centre from which we choose to function, we must always ask 

ourselves where we are situated - from the moment of the first listening, the first recording to 

the last building block in any project. It is all too easy to get carried away by our 

soundmaterials into the world of sound experimentation, electroacoustic music and forget the 

connection to the central focus of ecological thinking”, - Westerkamp, H, (u.å) Speaking 

From Inside the Soundscape 

(https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/speakingsound.html) 

 

Vi har i de båda olika arbetsmetoderna låtit processen stå i fokus och leda oss fram till 

designbeslut och reflektion. Vi har inte samma avsikter som Westerkamp med sina 

landskapskompositioner. Westerkamp försöker lyfta fram sin personligt upplevda historia av 

en plats, medan vi komponerar utifrån historier som finns bakom vår upplevelse. Berättelser 

som vi inte själva känner till och som vi får till oss senare i designprocessen. I komposition 

eller experiment som utgår ifrån den dekonstruerade textanalysen finns hela tiden en tydlig 

koppling till den ursprungliga platsen då ljuden har fått behålla sina karaktärsdrag och är lätta 

att identifiera, men där deras beteenden i landskapet har ändrats. I kompositioner och 

experiment utifrån ljudobjekten kan de ursprungliga ljuden vara svårare att känna igen. När vi 

kommer väldigt nära ett ljud vi är vana att höra på distans kan det skilja sig mycket från 

uppfattningen om hur det ska låta. Vissa ljud blir redan på plats tydligt separerade från 

föreställningar, genom att spelas in. Vid lyssning på det inspelade materialet finner vi 

dessutom ljud som ingen av oss upplevt på platsen eller har en aning om vad som orsakar 

dem, vilket gör dem enklare att behandla som ljudobjekt. Ljudobjektens konstruktioner blir 

ramverk för de historier som berättas, men även om ljuden i sig kan tyckas bortkopplade från 

sitt ursprung så står de hela tiden i relation till det genom sin process. Det underlättar men i 

arbetet påverkas vi ändå av platsen som referens. 
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7. Slutsats 

P. Schaeffers ljudobjekt är ett bra verktyg för att utvidga sin förståelse för ljud. Det uppmanar 

till att träna uppmärksamheten på ljudens inre små förändringar och hur dessa bidrar till dess 

helhet. Trots problemen med att försöka isolera ett ljud från sin omvärld genom reducerad 

lyssning tycks vi ändå se fler möjligheter med ljud då vi behandlar det som ett objekt. 

Eftersom vi ofta manipulerar ljuden oavsett produktion kan det svårt att avgöra exakt vad det 

är dekonstruktion bidrar med i designarbetet av de individuella ljuden. Dekonstruktionen har 

gjort oss mer uppmärksamma på nyansskillnader vilket öppnat upp tankar för ljudens 

potential. Vi letar aktivt efter dess förmåga att berätta något nytt vilket bidrar till att 

manipuleringen blir mer medveten och mindre intuitiv, ett aktivt sökande. Att dekonstruera 

något och ge det nytt berättande blir inom ljud en utforskande design. Det går att liknas med 

att hitta ljud till en värld eller ett universum som inte finns, till exempel ett science fiction-

landskap. Men också här kanske man tar fram en viss karaktär i ett ljud som man behöver för 

att ljuden ska komplettera varandra. Som textverktyg ger dekonstruktion även andra 

perspektiv på hur vi kan uppfatta en designs helhet och som därigenom kan fördjupas av att 

lyfta fram nya idéer.   

 

Genom ljud och ljuddesign utvecklar och utforskar vi nya verkligheter. Berättelser skapas 

genom olika erfarenheter och inspiration som vi kan finna överallt. Ljuddesign och 

ljudberättande är en kreativ process där verkligheter skapar nya verkligheter. Vi behöver hitta 

inspiration för att skapa, precis som konstnären behöver inspiration för att måla. Inspiration 

för det praktiska arbetet under denna undersökning har kommit från de platser vi valt att spela 

in och dekonstruktionen som vi gjort av platsernas ljudlandskap och ljudobjekt. 

  

8. Skrivprocess 

Hela skrivprocessen har skett i ett google docs dokument för att båda ska kunna följa det den 

andra skriver och lättare skapa ett flöde. För att minska förvirring i har vi delat upp 

skrivarbetet i olika områden som var och en av oss fokuserar på. Vi har under arbetets gång 

diskuterat med varandra kring olika frågor och funderingar. Vi har valt att skriva i presens då 

skrivprocessen har skett parallellt med ämnesrelaterad informationssökning och experiment. 

Då Schafer och Schaeffer är lätta att förväxla har vi valt att skriva första bokstaven i deras 

förnamn tillsammans med efternamn i den löpande texten. 
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9.2 Ordlista 

  

 Drone - Enformigt ljud, brummande 

 Perceptionsfällt - omfattning av den samling processer i hjärnan som tolkar 

information från sinnen. 

 Loop - Repeterad ljudslinga 

 Soundwalk - medveten lyssning under promenad 

 Foley - filmljud som läggs på efter filminspelningen men spelas in synkroniserat med 

filmen. 

 

9.3 Teknisk bilaga 

 Det digitala verktyg vi använt för våra experiment och gestaltning är Pro tools 12, ett 

av dem främsta redigeringsverktygen för ljud. Vi har båda använt det under vår 

studietid för olika projekt. I Pro tools kan vi både klippa, redigera och experimentera 

med ljud. 

 Som inspelningsverktyg har vi använt en Tascam DR-05. 

 

https://www.sfu.ca/~westerka/writings%20page/articles%20pages/speakingsound.html
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